
 
 
 

 
 
ENQUÊTE WONINGBEHOEFTE OUWERKERK (JUNI 2022) 
 
 
 
 
 
 
 

De Dorpsraad van Ouwerkerk probeert de woningbehoefte van de Ouwerkerkers beter in kaart te 
brengen. Daartoe heeft de woningwerkgroep van de Dorpsraad onder andere eind mei 2022 een 
enquête (bijlage) uitgezet die in een oplage van ca. 235 exemplaren huis aan huis is verspreid. 
(Sluitingsdatum 19 juni 2022.) Na schonen van de ingevoerde gegevens (anoniem verwerkt) leverde 
de enquête 43 respondenten op, een respons van ruim 18%.  
De resultaten, waarvan de belangrijkste hieronder zijn weergegeven, zullen door de Dorpsraad 
worden gebruikt in gesprekken met de gemeente, Zeeuwland en andere partijen. We denken dat ze 
bijdragen aan het vast te stellen kernprofiel en vooral ook dat ze de urgentie van woningbouw op 
Ouwerkerk stevig onderbouwen.  
 
Adri Geleijnse en Ton Hesp 
Ouwerkerk, 4 augustus 2022 
 
 



1. Wat is de woningbehoefte van de Ouwerkerkers? 
 
 
 
Grafiek 1A: ‘Wij zitten nog goed’ 

 
23 van de 43 respondenten, vrijwel allemaal boven de 50, geven aan dat ze op dit moment geen 
woning zoeken. Van deze groep geven er drie aan dat dat over 10 jaar wel het geval zal zijn. 
 
 
Grafiek 1B: ‘Wij zoeken een woning’ 

 
Maar liefst 20 respondenten geven aan dat ze een woning zoeken. De grafiek laat zien dat dat zowel 
jongeren (tot 35 jaar; 9) als 50-plussers (ook 9) betreft. 
 
 



Grafiek 1C: ‘Hoeveel haast hebben we?’ 

 
Een groot deel van de woningzoekers wil binnenkort of in ieder geval binnen 5 jaar hun nieuwe 
woning betrekken.  
(Het totaal telt op tot meer dan 20 omdat enkele respondenten meerdere antwoorden (bv. 0-2 én 2-5 jaar) hebben 
aangekruist.) 
 
 
Grafiek 1D: ‘Het liefst blijven we in Ouwerkerk!’ 

 
Een stevige meerderheid (12 van alle 20 woningzoekenden) heeft een voorkeur voor een woning in 
Ouwerkerk. Hoewel niet iedereen een locatievoorkeur heeft opgegeven, zijn er maar 2 die (ook) 
actief elders zoeken. 
 



2. Wat heeft de voorkeur: koop of huur? 
 
 
Grafiek 2A: ‘Wij willen huren…’ 

 
Van de 20 woningzoekers willen er 9 een woning huren. Naast de 3 jongeren valt op dat er vijf 50-
plussers op zoek zijn naar een huurwoning. 
 
 
Grafiek 2B: ‘…en niet lang wachten…’  

 
De meeste zoekers naar een huurwoning (7 van de 9) willen binnenkort of in ieder geval binnen 5 
jaar hun nieuwe woning betrekken. Vier daarvan zijn onder de 25 jaar oud. De twee zoekers die iets 
minder haast hebben, zijn 50-plussers. 
 
 



Grafiek 2C: ‘…en als het even kan in Ouwerkerk blijven’ 

 
Van de 5 zoekers naar een huurwoning die een locatie hebben aangegeven, zoeken er drie 
uitsluitend in Ouwerkerk. Twee zoeken (ook) elders.  
 
 
Grafiek 2D: ‘Wij willen kopen…’ 

 
De behoefte aan koopwoningen is groot, zowel onder jongeren als bij de 50-plussers. In totaal 
zoeken 19 Ouwerkerkers een koopwoning. 
(Zoekt huur uit grafiek 2A en Zoekt koop uit 2D tellen samen op tot 28, omdat sommige zoekers naar huur én naar koop 
kijken.) 
 
 



Grafiek 2E: ‘…en liefst binnenkort…’  

 
Ook de meeste zoekers naar een koopwoning (16 van de 19) zijn nú op zoek, dat wil zeggen ze willen 
snel of in ieder geval binnen 5 jaar verhuizen. Van die 16 zijn er 11 jonger dan 35. 
(Totaal van alle kolommen is meer dan het totaal aantal zoekers naar een koopwoning omdat meerdere antwoorden 
mogelijk waren en enkele respondenten bijvoorbeeld 0-2 én 2-5 jaar hebben aangekruist.)  
 
 
Grafiek 2F: ‘…en kopen dan graag in Ouwerkerk’ 

 
Van de 19 zoekers naar een koopwoning geeft ruim meer dan de helft aan te zoeken in Ouwerkerk. 
Er zijn er maar 2 die actief (ook) elders zoeken.



3. Wat mag het kosten? 
 
 
Grafiek 3A: ‘Wij zoeken een woning met een huur van…’ 

 
Het merendeel van de zoekers naar een huurwoning wil onder de grens voor de huurtoeslag blijven. 
(Tussen de leeftijdsgroepen zijn geen belangrijke verschillen. Slechts één persoon – een 65-plusser – 
heeft aangegeven meer dan de grens voor de huurtoeslag te willen/kunnen betalen.) 
 
 
Grafiek 3B: ‘Wij zoeken een koopwoning met een prijs van…’ 

 
De overgrote meerderheid van potentiële kopers wil/kan tot 300.000 euro (11 respondenten, 
waarvan 8 onder de 35 jaar)) of maximaal 400.000 euro (9 respondenten, redelijk gelijk verdeeld 
over de leeftijdsgroepen) uitgeven. Van de respondenten boven de 400.000 was er één jonger dan 25 
en de ander een 50-plusser. 
 
 



4. Wat voor woning zoeken ze? 
 
 
Grafiek 4: ‘Wij willen graag een…’ 

 
Bij de vragen naar hun woonwensen hebben de meeste respondenten bij het soort huis dat ze 
zoeken meerdere mogelijkheden aangekruist. Verder valt op uit de nogal variërende antwoorden bij 
de verdere vragen naar woonwensen (woon- en perceeloppervlak, aantal kamers, etc.) dat de 
meeste mensen nog niet een heel vastomlijnd wensenpakket hebben. Dat is ook logisch zolang er 
nog geen concreet aanbod is. 



5. Hoe kunnen Ouwerkerkers (zo lang mogelijk) zelfstandig blijven wonen? 
 
 
Grafiek 5A: ‘Wij willen op de begane grond kunnen wonen’ 

 
Een flink aantal respondenten – allemaal 50-plussers – geeft aan dat ze een woonprogramma op de 
begane grond willen of nodig hebben: 

- van de 23 (nog) niet-woningzoekers (niet in deze grafiek) zijn dat er 5; 
- van de zoekers naar een huurwoning 2 (van de 9); 
- van de zoekers naar een koopwoning 5 (van de 20). 

 
 
Grafiek 5B: ‘Wij zijn zorgbehoevend’ 

 
Ruim de helft van alle respondenten (26 van de 43; niet in grafiek) geeft aan nu al zorgbehoevend te 
zijn; bij de (nog) niet-woningzoekers is dat zelfs bijna driekwart (17 van de 23; niet in grafiek). 
Bij de woningzoekers die naar leeftijd in deze grafiek zijn weergegeven, gaat het om: 

- 5 van de 9 zoekers naar een huurwoning; 
- 4 van de 19 zoekers naar een koopwoning. 

(Totaal van 28 woningzoekers omdat sommigen een huur- of een koopwoning opgeven.)



Grafiek 5C: ‘Wij kunnen in onze woning blijven, als…’

 
De helft van de respondenten op deze vraag (totaal van wel en niet woningzoekend) heeft al 
nagedacht over aanpassingen aan hun woning. Een ruime meerderheid daarvan heeft die nodig om 
erin te kunnen blijven wonen. 
 
 
Grafiek 5D: ‘Wij kunnen in onze woning blijven, als…’ 

 
12 respondenten (opnieuw wel en niet woningzoekend) geven aan dat ze zorgdiensten nodig hebben 
om in hun woning te kunnen blijven. 
 



6. Hoe kan woningbouw bijdragen aan doorstroming binnen het dorp? 
 
 
Grafiek 6: ‘Als wij verhuizen, komen vrij…’ 

 
Van de 20 woningzoekers zijn er 6 nog inwonend: zij laten dus geen woning achter. Van de rest laten 
11 een koop- en 3 een huurwoning achter: daarmee voorziet nieuwbouw niet alleen in een directe 
bestaande behoefte maar levert ook nog eens een mooie bijdrage aan de verdere dynamiek op de 
Ouwerkerkse woningmarkt. 
 
 


