Gegevens enquête Nwe Uilenburgerhof
Respons

De enquête is voorgelegd aan 110 personen, van wie 70% vrouw is en 30% man.
Van 71 personen is de respons op de enquête verwerkt, d.i. 65% van 110.
Van hen wonen 60 in postcodegebied 1011 (88% van 68) en 5 in gebied 1012 (8%).
Ook de verdeling vrouwen/mannen onder de respondenten is 70/30.

Huishoudens

Van de 71 personen die gereageerd hebben, zijn 56 alleenstaand, d.i. 80%. Van de overige 15
personen die deel uitmaken van een 2-persoonshuishouden, hebben enkelen belangstelling zowel
voor een 2-persoonswoning als voor twee 1p-woningen belangstelling.

Huurcategorie
61
-

Personen geven een indicatie voor de huurcategorie die past bij hun inkomen:
17 á 23 komen in aanmerking voor een woning met een lage sociale huur (~33% van 61)
27 á 39 voor een woning met een hoge sociale huur (~55%)
3 á 10 personen voor een lage vrije-sectorhuur (middenhuur) (~11%)
1 á 2 voor een vrije-sectorhuur boven €1000

Woningnet

Op de vraag of men ingeschreven is op Woningnet reageren 61 personen, waarvan 49 met ‘ja’.
Van alle 71 respondenten is dit 72%.

Achter te laten woning

68 Respondenten geven aan wat voor woning ze achter laten:
- Voor 52 personen is dit een sociale huurwoning (76% van 68),
- voor 12 een koopwoning (18%) en
- voor 4 een vrije sector huurwoning (6%).
Ook laat iemand een studentenwoningen achter en iemand een plek in een woongroep.

Verhuurders

Van de 71 respondenten noemen 47 hun huidige verhuurder:
- 20 huren van Ymere (44% van 45)
- 11 van Stadgenoot (22%),
- 6 van een particuliere verhuurder (13%),
- 3 van De Key, 2 van Rochdale, 2 van Woonzorg en 1 van resp. de Alliantie, NVZeedijk en
Stadsherstel.

Bijzondere regelingen voor ouderen

Van de 38 huurders van een van de corporaties die bijzondere regelingen voor ouderen kennen,
geven 13 personen aan dat zij voldoen aan de criteria voor ‘van hoger naar lager’ en 3 voor de
regeling ‘van groot naar beter’. Dit is 33% resp. 9% van de 38 huurders.
Zeker 33 personen komen voor een van deze regelingen niet in aanmerking (46% van alle 71
deelnemers). 19 Personen hebben hierover geen informatie gegeven.

