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METHODE 
 

 

Procedure 

Iedere woning/huishouden in Winsum kreeg een enquête met vragen in de brievenbus. In totaal zijn er 450 

enquêtes verspreid. De bestuursleden van Dorpsbelang hebben de vragenlijsten weer opgehaald. Respondenten 

konden de ingevulde vragenlijst ook inleveren bij de bestuursleden van Dorpsbelang. Uiteindelijk zijn er 196 

ingevulde vragenlijsten ontvangen. Dit is een respons van 44%. 

 

Respondenten 

De onderzoeksgroep bestond uit 196 personen die de enquête hebben ingevuld. De enquête kon zowel alleen 

als samen met huisgenoot of huisgenoten worden ingevuld. De onderzoeksgroep is op te delen in vijf 

leeftijdscategorieën die varieerde van ‘jonger dan 30 jaar’ tot en met ‘76 jaar en ouder’.  

 

Onderzoeksinstrumenten en schalen 

In dit onderzoek is één vragenlijst gebruikt. 

 

Analyse 

De analyse is uitgevoerd met het statistiekprogramma SPSS. 

 

Missing values 

In de analyse komen regelmatig missing values voor. Niet alle vragen zijn door de respondenten volledig 

ingevuld. Respondenten slaan wel eens een vraag over, kunnen of willen die niet beantwoorden of de vraag 

vinden ze niet van toepassing. Er kan dan geen waarde ingevoerd worden bij de betreffende variabele. 

Sommige antwoorden kunnen niet verwerkt worden en krijgen dan een missing value. 
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RESULTATEN 
 

 

Door Dorpsbelang zijn er 450 enquêtes verspreidt. Hiervan zijn er 196 ingevuld en bij Dorpsbelang ingeleverd. 

Dit betekent een respons van 44%. De leeftijdsopbouw van de respondenten wordt in onderstaande tabel 

weergegeven.  

 

Leeftijdscategorie Aantal Percentage 

< 30 jaar 10 5,1 

31-45 jr. 48 24,5 

46-60 jr. 65 33,2 

61-75 jr. 53 27,0 

> 76 jaar 20 10,2 

Totaal 196 100,0 

 

 

 

Wanneer per leeftijdscategorie gekeken wordt of men woningbouw in de driehoek wenst, blijkt dat de 

voorkeur van het overgrote deel van de respondenten uitgaat naar woningbouw. Er blijkt tevens dat hoe hoger 

de leeftijd van de respondenten groep, hoe groter het percentage van deze groep dat voor woningbouw in de 

driehoek kiest. Het percentage respondenten die pertinent kiezen voor geen woningbouw komt niet boven 10% 

uit. 
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Leeftijdscategorie Aantal Percentage Valid Percentage 
< 30 jr Valid ja woningbouw 5 50,0 55,6 

nee andere 
bestemming 

1 10,0 11,1 

geen mening 3 30,0 33,3 
Totaal 9 90,0 100,0 

Missing System 1 10,0  
Totaal 10 100,0  

31-45 jr Valid ja woningbouw 36 75,0 76,6 
nee andere 
bestemming 

5 10,4 10,6 

geen mening 6 12,5 12,8 
Totaal 47 97,9 100,0 

Missing System 1 2,1  
Totaal 48 100,0  

46 - 60 jr Valid ja woningbouw 53 81,5 82,8 
nee andere 
bestemming 

4 6,2 6,2 

geen mening 7 10,8 10,9 
Totaal 64 98,5 100,0 

Missing System 1 1,5  
Totaal 65 100,0  

61-75 jr Valid ja woningbouw 46 86,8 90,2 
geen mening 5 9,4 9,8 
Totaal 51 96,2 100,0 

Missing System 2 3,8  
Totaal 53 100,0  

>76 jr Valid ja woningbouw 14 70,0 77,8 
nee andere 
bestemming 

1 5,0 5,6 

geen mening 3 15,0 16,7 
Totaal 18 90,0 100,0 

Missing System 2 10,0  
Totaal 20 100,0  

 

In onderstaande grafiek is het aantal respondenten die kiezen voor woningbouw per leeftijdscategorie 

weergegeven. 
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Er kan geconcludeerd worden dat het overgrote deel van de inwoners van Winsum het liefst woningbouw op 

de plek van de driehoek ziet.  
 

Van het totaal aantal respondenten van 196 zijn er 47 geïnteresseerd in een woning in de driehoek. Dit is 24% 

van de respondenten of wel 10% van het totaal aantal huishoudens in Winsum. De leeftijdsopbouw van deze 

geïnteresseerden is als volgt: 

 

Leeftijdscategorie Aantal Percentage 
< 30 jr 2 4,3 
31-45 jr 6 12,8 
46 - 60 jr 14 29,8 
61-75 jr 18 38,3 
> 76 jr 7 14,9 
Totaal 47 100,0 
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Van het totaal aantal respondenten van 196 hebben 122 geen interesse in een woning in de driehoek. 

De leeftijdsopbouw van deze groep is als volgt: 

 

Leeftijdscategorie Aantal Percentage 
< 30 jr 6 4,9 
31-45 jr 36 29,5 
46 - 60 jr 46 37,7 
61-75 jr 28 23,0 
<76 jr 6 4,9 
Total 122 100,0 

 

 
Beide tabellen omtrent de interesse in een woning in de driehoek samengevoegd, levert de volgende kruistabel: 

leeftijdscategorie 
 < 30 jr 31-45 

jr 
46 - 60 

jr 
61-75 

jr 
> 76 jr Totaal 

Geïnteresseerd in woning: Ja 2 6 14 18 7 47 
Geïnteresseerd in woning: Nee 6 36 46 28 6 122 

Totaal 8 44 60 46 13 171 
 

 

Vooral bij ouderen bestaat interesse in een woning in de driehoek. De jeugdigere leeftijdsgroepen hebben 

weinig interesse in een woning in de driehoek. 

Wanneer het aantal geïnteresseerden in een diagram per leeftijdsgroep wordt weergegeven, valt duidelijk te 

zien dat vooral onder ouderen interesse bestaat in een woning in de driehoek. 
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In onderstaande diagram is gekeken naar wat voor soort woning de voorkeur uitgaat van de respondenten die 

geïnteresseerd zijn in een woning in de driehoek. Hieruit blijkt dat een levensloopbestendige woning 

hoofdzakelijke de voorkeur geniet. De 2e voorkeur gaat uit naar een appartement.  
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Willen de geïnteresseerden in een woning in de driehoek liever huur of koop? In onderstaande diagram komt 

duidelijk naar voren dat de voorkeur uitgaat naar huur. 
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Welk huurbedrag, wordt door de geïnteresseerden in een woning in de driehoek, toelaatbaar gevonden? 

Uit onderstaand diagram blijkt dat de grootste groep een huur tussen de 400-500 euro toelaatbaar vindt. 
 

 

 
 

De vraag in de enquête of er behoefte zou (kunnen) zijn aan zorgfaciliteiten in de woonsituatie, is door 177 

respondenten beantwoord. Van het totaal aantal respondenten van 196 heeft 30% behoefte aan zorgfaciliteiten 

in hun woonsituatie. Circa 60% heeft hieraan geen behoefte.  
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In onderstaand diagram is per leeftijdscategorie aangegeven hoeveel respondenten behoefte hebben aan 

beperkte zorgfaciliteiten. 

 

 

 

 
Aan de geënquêteerden is de volgende vraag voorgelegd “Indien er geen woningen worden gebouwd, wat voor 

soort bestemming zie u dan het liefst voor de driehoek?”. Deze vraag is door 121 respondenten beantwoord. 

In onderstaand diagram is aangeven welke bestemmingen de voorkeur hebben bij de respondenten. 

De antwoordcategorie “Anders” omvat zaken als winkelpark, McDonalds, attractiepark, manege. 
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