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WOONONDERZOEK NAAR WOONWENSEN JONGEREN
Jongeren zijn belangrijk voor de gemeente Voorst. Het gezegde is niet voor niets: ‘Wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst’. De gemeente Voorst wil, waar mogelijk, inspelen
op de woonwensen van jongeren. In de Woonvisie Aantrekkelijk Voorst 2025 staat
beschreven dat veel starters en jonge gezinnen naar de stad verhuizen. Bijvoorbeeld
vanwege studie, werk of relatie. Een deel van hen keert later, wanneer hun inkomen
hoger is, terug. Maar er is ook een grote groep jongeren die in de gemeente Voorst wil
blijven wonen.
Wat is passend?
De gemeente wil graag een passend woningaanbod bieden voor verschillende doelgroepen.
Dat geldt zeker ook voor onze jongeren. Maar hoe kun je passende woningen aanbieden, als
je niet exact weet welk type woningen jongeren willen hebben en welke wensen ze hebben
als het gaat om hun woonomgeving?
Woononderzoek
Om dit in beeld te krijgen, gaat de gemeente Voorst een woonwensenonderzoek uitvoeren.
Alle jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar nodigen wij van harte uit om aan dit onderzoek
mee te doen. Door mee te doen, krijgt de gemeente een beter beeld van de woonwensen
van jongeren die in de gemeente willen (blijven) wonen. Jongeren kunnen via internet op
www.bit.ly/woneninvoorst de vragenlijst invullen. Het invullen neemt ongeveer 5 tot 10
minuten in beslag.
Kans op een leuke prijs
Onder alle deelnemers worden leuke prijzen verloot. Zo maken deelnemers kans op een
rondvlucht (van 15 minuten) boven Teuge. De winnaar mag 2 personen meenemen die
samen met hem/haar in het vliegtuig stappen. Naast deze prijs worden er ook 10
cadeaubonnen van € 20 euro verloot. De moeite waard dus om mee te doen!
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