
 

ENQUETE AANTREKKELIJK REKKEN 
 
 

DEEL 1 – WONEN & VERHUIZEN 

  
1. Welke woonsituatie is voor u op dit moment van toepassing? 

 
Ik woon gelukkig in mijn huidige woning en er hoeft niks bijzonders te gebeuren aan mijn 

woonsituatie voor de komende 5 jaar 

 

Ik woon gelukkig in mijn huidige woning en er zijn de komende 5 jaar aanpassingen nodig om 

mijn woning geschikt te houden (omdat u slechter ter been wordt, omdat u uw 

energierekening wilt verlagen, omdat uw woning groot onderhoud nodig heeft of dergelijke).          

 Ga door met vraag 3 

 
Ik wil (op den duur) verhuizen.  

 Ga door met vraag 10 

  
2. Graag horen we van u: wat maakt dat  u nu gelukkig woont? (Bij het antwoord kunt u denken aan 

woning, ligging, voorzieningen, vrienden, familie etc.).  Ga na deze vraag door met vraag 24.  

 

 

 

 Aanpassen naar antwoorden 1 en 2. Ga door met vraag 24 

 

DEEL 2 – AANPASSINGEN 

3. Wat wilt u gaan doen aan uw woning? (aankruisen wat voor u van toepassing is, u kunt meerdere 

antwoorden invullen).  

 Drempels weghalen 

 Toilet boven maken  

 Slaapkamer en/of badkamer beneden maken  

 Traplift installeren 

 Vloer-/bodemisolatie plaatsen 

 Spouwmuur-/gevelisolatie plaatsen 

 Dakisolatie plaatsen 

 Hoogrendements-(HR-)glas plaatsen 

 Warmtepomp plaatsen 

 Zonnepanelen plaatsen 

 Verwarmingsketel vervangen 

 Keuken vernieuwen 

 Badkamer vernieuwen 

 Indeling woning veranderen 

 Woning uitbreiden (bijvoorbeeld garage of schuur (bij)bouwen) 

 Mantelzorg woning plaatsen 

 Anders, namelijk: 
 

4. Wanneer wilt u dit uitvoeren? 

 Binnen nu en één jaar 

 Binnen één tot twee jaar 

 Over twee jaar of later 
 

5. Hoe wilt u dit doen? 

 Ik wil de werkzaamheden zelf uitvoeren 



 

 Ik wil de werkzaamheden gaan uitbesteden 
 

6. Heeft u advies nodig bij het realiseren van uw plannen? (Meer informatie via de link die u aan het einde 

van de enquête vindt).  

 Ja 

 Nee 
 

7. Wilt u een lening aanvragen voor uw plannen? 

 Ja 

 
Nee 

  Ga door met vraag 24 

 Misschien 
 

8. Bent u op de hoogte van de mogelijke leningen van de gemeente Berkelland? Dit zijn 

duurzaamheidsleningen (voor het verduurzamen van uw woning) of de blijverslening (voor het 

toekomstbestendig maken van uw woning) van de gemeente Berkelland. (Meer informatie via de link 

die u aan het einde van de enquête vindt).  

 Ja 

 Nee 

 Ga door met vraag 24 

 

DEEL 3 - VERHUIZEN 

9. Waarom wilt u verhuizen? (u kunt meerdere antwoorden invullen) 

 Ik wil op mezelf wonen 

 Ik wil gaan samenwonen 

 Ik wil ruimer wonen / mee ruimte om het huis 

 Ik wil kleiner wonen / minder ruimte om het huis   

 Ik zoek een beter onderhouden woning  

 Ik zoek een energiezuinigere woning 

 Ik zoek een goedkopere woning 

 Ik zoek een gelijkvloerse woning 

 Ik zoek een nieuwbouwwoning / zelf een woning bouwen 

 Ik wil van een huurwoning naar een koopwoning verhuizen 

 Ik wil van een koopwoning naar een huurwoning verhuizen 

 Ik kan mijn woning niet aan mijn wensen aanpassen 

 Bereikbaarheid van werk 

 Aanwezigheid van zorgvoorzieningen  

 Dichtbij meer winkels en voorzieningen  

 Dichtbij familie / vrienden  

 Anders, namelijk: 

 

10. Met hoeveel mensen (inclusief uzelf) gaat u verhuizen? 

 1 (Ik verhuis alleen) 

 2 

 3 

 4 of meer  
 

11. Op welke termijn wilt u verhuizen? 



 

 Binnen nu en één jaar 

 Binnen één tot twee jaar 

 Over twee jaar of later 

 Over 5 jaar of later  
 

12. Waar wilt u naartoe verhuizen?  

 Eibergen 

 Groenlo 

 Haaksbergen 

 Holterhoek 

 Neede 

 Rekken (Binnen bebouwde kom) 

 Rekken (Buitengebied) 

 Dat weet ik nog niet 

 Anders, namelijk:  
 

 

13. Welke (maximaal 3 plekken) wilt u het liefst naar toe verhuizen?  

1.  

2.  

3.  
 

14. Wat voor type woning zoekt u (behorend bij uw budget)?  (U kunt meerdere antwoorden invullen) 

 Rijwoning: tussenwoning 

 Rijwoning: hoekwoning 

 2-onder-1-kapwoning 

 Vrijstaande woning  

 Appartement/flat 

 Woonboerderij 

 Gelijkvloerse woning (Bungalow) 

 Zelfstandige woning bij een woonzorgcomplex (bijv. aanleunwoning) 

 Wonen met zorg 

 Anders, namelijk: 

 

 

 

15. Hoeveel slaapkamers wenst u minimaal? 

 1 
 2 
 3 
 4 of meer   

 

16. Bent u op zoek naar een woning die geschikt is om oud in te worden? (Een woning die geschikt is om oud 

in te worden heeft bijvoorbeeld geen drempels, een toilet boven, een traplift en eventueel slaap- en 

badkamer beneden).  

 Ja 

 Nee 
 

17. Bent u op zoek naar een koop- of huurwoning? 

 Koop  

 Huur 



 

 Ga door met vraag 20  

 Zowel een koop- als huurwoning 
 

18. Binnen welke prijsklasse zoekt u een koopwoning? (Aankruisen wat voor u het meest van toepassing is). 

 Minder dan €150.000 

 Tussen €150.000 en €200.000 

 Tussen €200.000 en €300.000 

 Tussen €300.000 en €400.000 

 Meer dan €400.000 

 Als u alleen een koopwoning zoekt: ga door met vraag 23. Zoekt u ook een huurwoning: ga door met 

vraag 20.  

 

19. Binnen welke prijsklasse zoekt u een huurwoning? (Aankruisen wat voor u het meest van toepassing is).  

 Minder dan €417,34 per maand 

 Minder dan €597,30 per maand  

 Minder dan €640,14 per maand  

 Minder dan €710,68 per maand 

 Meer dan €710,68 per maand  
 

20. Staat u ingeschreven als woningzoekende voor een huurwoning bij Prowonen of Thuis in de Achterhoek? 

(Meer informatie via de link aan het einde van de enquête.  

 Ja, ik reageer actief op woningen 

 Ja, ik reageer (nog) niet op woningen  

 Nee, ik sta niet ingeschreven omdat ik niet in aanmerking kom voor een sociale huurwoning 

 Nee, ik sta niet ingeschreven 
 

21. Hoe kunnen we u bereiken wanneer er een huurwoning vrijkomt in Rekken?  

 

 

22. Ervaart u op dit moment problemen bij het zoeken van een woning? (Zo ja, graag uw antwoord 

toelichten)  

 Nee 

 
Ja, namelijk  
 

 
 
 

 

 

 

DEEL 4 – HUIDIGE WONING & LEEFOMGEVING 
 

23. U heeft nu de vraag/vragen beantwoord behorende bij uw gekozen situatie. De volgende vragen gaan 

over uw huidige woning. Allereerst vragen wij u aan te kruisen wat voor u van toepassing is. 

 Hoofdbewoner of medebewoner van een koopwoning in Rekken. 

 Hoofdbewoner of medebewoner van een huurwoning in Rekken. 

 Bij ouders inwonend in Rekken 

 
Ik/wij woon/wonen op dit moment niet in Rekken 

 Ga door met vraag 53 

 
Anders, namelijk: 

 
 



 

24. In wat voor type woning woont u? 

 Rijwoning: tussenwoning 

 Rijwoning: hoekwoning 

 2-onder-1-kapwoning 

 Vrijstaande woning  

 Appartement/flat 

 Woonboerderij 

 Gelijkvloerse woning (Bungalow) 

 Zelfstandige woning bij een woonzorgcomplex (bijv. aanleunwoning) 

 Wonen met zorg 

 
Anders, namelijk: 

 
 

 

25. Hoeveel slaapkamers heeft uw woning? 

 1 

 2 

 3 

 4 of meer  
 

26. Is uw woning geschikt om oud in te worden? Een woning die geschikt is om oud in te worden heeft 

bijvoorbeeld geen drempels, een toilet boven, traplift en eventueel slaap- en badkamer beneden. 

(Aankruisen wat voor u van toepassing is, u kunt meerdere antwoorden invullen).  

 Mijn woning heeft geen drempels 

 Mijn woning heeft een toilet boven 

 Mijn woning heeft een slaapkamer en badkamer beneden 

 Mijn woning heeft een traplift 

 Mijn woning is niet geschikt om oud in te worden 
 

27. Heeft u (of eventueel uw verhuurder) de afgelopen 5 jaar aanpassingen gedaan aan uw woning? 

 Ja 

 
Nee          

  Ga door met vraag 30 
 

28. Welke aanpassingen heeft u (of eventueel uw verhuurder) gedaan? (Aankruisen wat voor u van 

toepassing is, u kunt meerdere antwoorden invullen).  

 Drempels weghalen 

 Toilet boven maken  

 Slaapkamer en/of badkamer beneden maken  

 Traplift installeren 

 Vloer-/bodemisolatie plaatsen 

 Spouwmuur-/gevelisolatie plaatsen 

 Dakisolatie plaatsen 

 Hoogrendements-(HR-)glas plaatsen 

 Warmtepomp plaatsen 

 Zonnepanelen plaatsen 

 Verwarmingsketel vervangen 

 Keuken vernieuwen 

 Badkamer vernieuwen 

 Indeling woning veranderen 

 Woning uitbreiden (bijvoorbeeld garage of schuur (bij)bouwen) 



 

 Mantelzorg woning plaatsen 

 
Anders, namelijk:  

 
 

29. Wanneer er een collectieve inkoopactie wordt gehouden voor zonnepanelen of andere duurzame 

maatregelen, zou u hier dan interesse in hebben? 

 Ja 

 Nee 

 Misschien 
 

30. Wat is de hoogte van uw energierekening per maand? 

 De hoogte van mijn energierekening is (ongeveer) ………………………….euro per maand 

 Wil ik liever geen antwoord op geven 
 

31. Heeft u op dit moment woonruimte beschikbaar in Rekken? (U kunt meerdere antwoorden invullen). 

 Ja, ik heb mijn woning in Rekken te koop staan 

 Ja, ik heb een woning in Rekken beschikbaar voor verhuur 

 Ja, ik wil ruimte van mijn eigen woning/bijgebouwen in Rekken verhuren 

 Nee, ik heb geen woonruimte in Rekken beschikbaar 

 Wil ik liever geen antwoord op geven.  
 

 

32. Wat is uw huishoudenssamenstelling? 

 Ik woon alleen  

 Ik woon samen met mijn partner 

 Ik woon samen met mijn partner en kind(eren) 

 Ik woon samen met mijn kind(eren) 

 
Anders, namelijk: 

 
 

DEEL 5 – LEEFBAARHEID  
 

33. Welke rapportcijfer zou u het wonen in Rekken geven? Het cijfer 10 is het hoogste cijfer, 1 is het laagste 

cijfer.  

                           Ga door met vraag 37 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

34. U geeft Rekken een mooi cijfer! Wat is de kracht van Rekken? Ga na deze vraag door met vraag 38 

 

 

 

 

35. U geeft Rekken een onvoldoende! Wat is de reden dat u dit cijfer geeft? 

 

 

 

 



 

36. Wat zou voor u een reden zijn om weg te gaan uit Rekken? (U kunt meerdere antwoorden invullen).  

 Ligging 
 Ontbreken van geschikte woning 
 Ontbreken van (juiste/hoeveelheid) voorzieningen 
 Dichter bij vrienden / familie wonen 
 Dichter bij opleiding / werk wonen 
 Anders, namelijk:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
  

37. In welke mate vindt u de volgende punten belangrijk voor uw leefomgeving? 

 Zeer 
belangrijk 

Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer 
onbelangrijk 

Dichtbij voorzieningen 
(winkels, supermarkt) 

     

Dichtbij zorgvoorzieningen 
 

     

Dichtbij sportvoorzieningen 
 

     

Dichtbij basisschool 
 

     

Voldoende speelvoorzieningen 
voor kinderen/jongeren 
 

     

Gezamenlijke activiteiten in de 
buurt 
 

     

Activiteiten voor ouderen / 
dagbesteding 
 

     

Mogelijkheden tot ontmoeting 
 

     

 
Huisarts / apotheek 
 

     

Openbaar vervoer in de buurt / 
bushalte 
 

     

Openbare groene ruimten 
 

     

Wonen in een buurt met 
verschillende leeftijden 
 

     

Veilige buurt (waar u in het 
donker op straat durft te 
lopen) 

     

 
Rustige buurt 
 

     

 
Weinig verkeersoverlast 
 

     

 

38. Welke drie punten uit vraag 37 vindt u dermate belangrijk dat binnen nu en 2 jaar aandacht of acties 

nodig zijn voor behoud of verbetering? 

1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… 



 

3. ……………………………………… 
 

39. U heeft bij de vorige vraag drie punten aangegeven die volgens u aangepakt moeten worden of de 

meeste aandacht nodig hebben. Graag horen wij waarom en hoe hier volgens u aandacht aan gegeven 

moeten worden en eventueel op welke locatie. 

 

 

 

 

40. Van welke voorziening(en) maakt u op dit moment gebruik? (Aankruisen wat voor u het meest van 

toepassing is, u kunt eventueel meerdere antwoorden invullen).  

 Openbaar vervoer 
 Basisschool 
 Kinderopvang 
 Sportvoorzieningen 
 Zorgvoorzieningen (bloedprikken / fysio) 
 Protestantse kerk  
 Katholieke kerk 
 Cafés 
 Dorpshuis/Kerkelijk Centrum 'Den Hof' 
 Clubgebouw St. Paulusparochie 'Los Hoes' 

 
Anders, namelijk: 
 

 

41. Welke drie voorzieningen zijn voor u het belangrijkst om over 5 jaar nog steeds in Rekken te hebben? 

1. ……………………………………… 
2. ……………………………………… 
3. ……………………………………… 

 

42. U heeft bij de vorige vraag drie voorzieningen genoemd die volgens u aangepakt moeten worden of de 

meeste aandacht nodig hebben. Graag horen wij waarom en hoe hier volgens u aandacht aan gegeven 

moeten worden en eventueel op welke locatie. 

 

 

 

 

 

43. Welke voorzieningen, die op dit moment niet in Rekken aanwezig zijn, zijn voor u een waardevolle 

toevoeging in Rekken? (U kan hierbij denken aan bijvoorbeeld boodschappenservice, klussendienst als 

grasmaaien voor de buurman etc.). 

 

 

 

 

 



 

44. Wat heeft u als inwoner van Rekken nodig om over 5 tot 10 jaar nog steeds met plezier in Rekken te 

wonen? (U kan hierbij denken aan bijvoorbeeld boodschappenservice, klussendienst als grasmaaien 

voor de buurman etc.). 

 

 

 

 

 

45. Hoe staat u tegenover het initiatief om in Rekken één keer per maand een gezamenlijke maaltijd als 

nieuwe voorziening voor jong en oud te organiseren? 

 Goed initiatief, ik zou hier graag gebruik van maken 
 Goed initiatief, ik zou hier geen gebruik van maken 

 
Goed initiatief, ik zou als vrijwilliger graag (incidenteel) bijdragen aan het voorbereiden van een 
maaltijd 

 Ik zie deze voorziening niet als toegevoegde waarde 

 
Anders, namelijk: 
 

 

 
 

46. Welk gebied ervaart u op dit moment als de dorpskern/centrale ontmoetingsplek van Rekken. 

 

 

 

 

 

 

47. Zou u op deze locatie meer voorzieningen voor ontmoeting en/of activiteiten wensen? 

 Ja 

 Nee 

 Anders, namelijk: 

 

 

48. Welke activiteiten ziet u graag in of bij een dorpsgebouw(en)? (U kunt meerdere antwoorden invullen). 

 Sportactiviteit: voetbal 
 Sportactiviteit: volleybal 
 Sportactiviteit: tennis 
 Sportactiviteit: Paardensport 
 Sportactiviteit: gym 
 Andere sportactiviteiten, namelijk: 
 Kunst- en culturele activiteiten/clubs (bijv. toneel, creatieve clubs, De Plaggenmeijers) 
 Medische voorzieningen (bloedprikken / fysio / etc.) 
 Activiteiten voor ouderen / dagbesteding 
 Ontmoetingsplek voor jongeren (jeugdsoos) 
 Vergaderactiviteiten 

 
Anders, namelijk: 
 

 

49. Als u denkt aan het dorpsgebouw(en) waar deze activiteiten plaatsvinden, hoe ziet u dit dan binnen 

Rekken? 



 

 Alle activiteiten onder één dak 
 Activiteiten over meerdere locaties verspreid 

 
Anders, namelijk: 
 

 

 

DEEL 6 – VERENIGINGSLEVEN  

Hieronder wordt steeds gesproken over verenigingen en andere partijen. Andere partijen moet u zien in de 

breedste zin van het woord, dit kunnen zijn stichtingen, ondernemers, kerken, etc. 

50. Ben u actief in het verenigingsleven of in andere (maatschappelijke) activiteiten? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 - Ja, als lid van een vereniging 
 - Ja, als bestuurder van een vereniging 
 - Ja, als vrijwilliger bij/voor:................................................................................................ 
 - Ja, als deelnemer activiteiten 

 
- Nee, maar zou dit in de toekomst wel willen en denk dan aan: 
............................................................................................................................................ 

 Nee  

 
Anders, namelijk: 
 

 

51. Tussen welke verenigingen en/of andere partijen ziet u kansen voor meer samenwerking? 

 Sportverenigingen 
 Muziekvereniging 
 Kunst- en culturele verenigingen/clubs (bijv. toneel, creatieve clubs, De Plaggenmeijers) 
 Vrijwilligersinitiatieven (bijv. koffie inloop) 
 Basisschool 
 Rekkens Volksfeest 
 Ondernemers 
 Kerken 
 Dorpshuis/Kerkelijk Centrum 'Den Hof' 
 Clubgebouw St. Paulusparochie 'Los Hoes' 

 
Anders, namelijk: 
 
 

52. Op welke manier(en) kunnen de verenigingen samenwerken? (U kunt eventueel meerdere antwoorden 

invullen).  

 Samen activiteiten organiseren 
 Samen één accommodatie gebruiken 

 
Omnivereniging (een sportvereniging, waarin meerdere takken van sport worden beoefend) 
 

 Samenwerken op bestuursniveau  
 Samen meer inkomsten genereren 

 
Anders, namelijk: 
 
 

 

 

53. Heeft u suggesties hoe en in welke activiteiten men deze samenwerking vorm zou kunnen geven? 

 

 

 

 



 

54. Hoe belangrijk vindt u een samenwerking tussen de Rekkense verenigingen en/of andere partijen? 

 
Zeer belangrijk 

 

     Zeer onbelangrijk 

 

55. Welke kansen ziet u voor de toekomst voor het Rekkense Volksfeest? (U kunt hierbij denken aan 

organisatie, opzet, wagengroepenbuurten, activiteiten, etc.). 

 
Ik zie geen kansen voor de toekomst en zou het Rekkens Volksfeest graag houden zoals het nu 
is 

 Ik zie voor de toekomst mogelijke kansen, namelijk: 
 
 

 

DEEL 7 – Algemene vragen 
 

56. Sinds wanneer woont u in uw huidige woning? (Graag het jaartal invullen).  

 

 

57. Wat is uw gemiddelde inkomen op jaarbasis? 

 Minder dan €22.000 
 Tussen €22.000 en €30.175 
 Tussen €30.175 en €36.500 
 Meer dan €36.500 
 Wil ik liever geen antwoord op geven 

 

58. Wat is uw volledige postcode? (Bijvoorbeeld: 1234AA).  

 

 

59. Wat is uw volledige huisnummer? (Inclusief toevoegingen).  

 

 

60. Wat is uw geboortedatum?  

 

 

61. Het kan zijn dat we op basis van uw antwoorden graag met u een gesprek willen. Een gesprek geeft als 

aanvulling op deze enquête verder inzicht in uw woonwensen. Hiermee kan het gesprek mogelijk 

bijdragen aan het samenbrengen van woonwensen en een mogelijk woonaanbod. Wilt u de enquête in 

een persoonlijk gesprek toelichten? 

 Ja, ik wil de enquête persoonlijk toelichten. U mag contact met mij opnemen  
 Nee, ik wil de enquête niet persoonlijk toelichten. U mag geen contact met mij opnemen 

 

62. Wilt u op de hoogte blijven van het project Aantrekkelijk Rekken? 

 Ja 
 Nee. Dit is het einde van de enquête, bedankt voor het invullen!  

 

63. Wat is uw emailadres? 

 

 

64. Wat is uw telefoonnummer? 

 

 

 



 

Als u nog opmerkingen heeft die u niet bij de vragen kwijt kon dan kunt u deze hier kwijt:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt voor uw tijd en moeite. Wanneer u heeft aangegeven de enquête in een persoonlijk gesprek te willen 
toelichten dan kunnen wij contact met u opnemen. Dit zal via email of per telefoon plaatsvinden. De 
uitkomsten van de enquête en de data-analyse zullen aan u gepresenteerd worden op de bewonersavond op 
dinsdag 13 maart (de locatie wordt nog met u gecommuniceerd). 
Graag zien wij u dan! 
 
Meer informatie over de leningen (zoals eerder genoemde duurzaamheidslening en blijverslening, maar 
daarnaast ook de starterslening) van de gemeente Berkelland vindt u via deze website: 
https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Leningen 
Meer informatie over inschrijven als woningzoekende en het aanbod sociale huurwoningen vindt u via deze 
website: https://www.thuisindeachterhoek.nl/Home/  
Meer informatie over het verduurzamen of comfortabeler en veiliger maken van uw woning vindt u via deze 
website: https://verduursaamenergieloket.nl/ of website: https://zlimthuis.nl/  
 
 

Dit is het einde van de enquête, bedankt voor het invullen!  

https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Leningen
https://www.thuisindeachterhoek.nl/Home/
https://verduursaamenergieloket.nl/

