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Geachte heer/mevrouw ,
De gemeente Boxmeer gaat binnenkort de woonwensen van haar inwoners onderzoeken,
Zijn zij tevreden over hun huidige woning? Of denken ze er misschien over om te
verhuizen? Waar en hoe zouden ze dan willen wonen? De gemeente gebruikt dit
onderzoek om te bepalen of het woonbeleid moet worden aangepast.

Wie kan mee doen
Alle volwassen inwoners van de gemeente Boxmeer kunnen meedoen aan het onderzoek.
Zoals de planning er nu voorstaat ontvangen op B februari 5.000 huishoudens een brief
met een link naar de vragenlijst vanuit een steekproef door het onderzoeksbureau
Companen. Deze brief bevat een unieke code. We willen als gemeente echter ook de
mensen die geen brief hebben ontvangen de mogelijkheid geven om een vragenlijst in te
vullen. Dit betreft een zogenaamde'open link'die op de website van de gemeente
Boxmeer komt te staan.
Wanneer start het onderzoek
De planning is nu dat de brief op B februari bij de mensen op de deurmat valt. Ook zal
dan de communicatie vanuit de gemeente starten.
Wanneer zijn de uitkomsten te verwachten
Onderzoeksbureau Companen voert het onderzoek uit voor de gemeente. De uitkomsten
van het onderzoek staan in de loop van 2019 op de website van de gemeente.
Wat vragen we van de wijk- en dorpsraden
Het is belangrijk dat:
1. de mensen die een brief krijgen vanuit de steekproef via de link de vragenlijst

2.

invullen;
de mensen die geen brief krijgen vanuit de steekproef wel gestimuleerd worden
om de vragenlijst via de'open link' in te vullen.

We vragen jullie de campagne voor een zo hoog mogelijke respons te ondersteunen. We
zullen het communicatiemateriaal (persbericht) t.z.t. digitaal ter beschikking stellen. De
vraag is e.e.a, te publiceren op websites en/of nieuwsbrieven. Ook is het goed het te
melden op bijeenkomsten en vergaderingen.
Opsteller:
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beugen. boxmeer. groeningen. holthees. maashees. oeffelt. overloon. rijkevoort. sambeek. vierlingsbeel<. vortum-mullem

Regionaal verband
Het onderzoek wordt tegelijkertijd in alle gemeenten in Noordoost-Brabant uitgevoerd.

Vragen
Je kunt contact opnemen met Bas Krebbers (beleidsadviseur wonen) voor meer
informatie 0485-58591 1

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
namens dezen
het hoofd van de Afdeling Ruimte en Economie

J.H.C. Craenen
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