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Resultaten bewonersraadpleging
Leeswijzer
Bewonersraad Laarbeek vertegenwoordigt huurders (en woningzoekenden) van voorheen 
Woningstichting Laarbeek en sinds de fusie in 2015 van woningcorporatie WoCom te 
Someren. Voor dit onderzoek zijn 2.100 uitnodigen verstuurd naar huurders, van wie er 307 
hebben deelgenomen aan het onderzoek (respons van 15%).

Betrouwbaarheid van de resultaten 

Op basis van de behaalde respons, mag uitgegaan worden van een foutenmarge1 van 5%. 
→ Rekenvoorbeeld: wanneer 60% van de personen ‘ja’ antwoord, kan er (met 95% 
zekerheid) vanuit gegaan worden dat in de werkelijkheid dit aandeel binnen een bereik 
van 5% hoger of lager ligt, dus tussen: (60-5%) 55% - en (60+5%) 65%. 

Representativiteit van de resultaten 

Er zijn geen cijfers beschikbaar die aantonen hoe de totale groep huurders is samengesteld. 
Hierdoor is niet na te gaan of bepaalde groepen huurders vaker of juist minder vaak hebben 
deelgenomen. 

Wanneer we ervan uitgaan dat de samenstelling van de huurders overeenkomt met de 
Nederlandse populatie, valt op dat de leeftijdsverdeling afwijkt van de populatie: relatief 
veel reacties op de vragenlijst zijn van personen tussen 51-75 jaar (55% vs. 39% landelijk). 

→ Daar waar deze groep afwijkt van andere leeftijdsgroepen, zal dit vermeld staan in 
het rapport. 

1 Een foutenmarge heeft aan in hoeverre deze enquêteresultaten overeenkomen met de mening van de hele totale 

groep (de populatie). De foutmarge is een waarde bereik boven en onder de feitelijke enquêteresultaten. Het 

genoemde percentage gaat uit van een betrouwbaarheid van 95% (dit percentage geeft weer hoe vaak het werkelijke 

percentage van de populatie dat een antwoord zou kiezen, binnen die foutenmarge ligt). 
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Samenvatting
De opvallendste resultaten per onderdeel 

1
Algemeen

307 bewoners hebben de vragenlijst ingevuld. 
De meeste bewoners zitten in de leeftijdsgroep 51-74 jaar, 

wonen alleen of met partner en geven aan te wonen in een gezinswoning. 

2
Verhuis-

wensen

1 op de 10 bewoners is op zoek naar een ander (huur-)huis.
In 45% van de huishoudens met een inwonend kind, is een kind woningzoekend. 

Deze zoektocht omschrijven hun ouders als (heel) moeilijk. De meeste 

woningzoekenden (bewoners en inwonende kinderen) geven aan een gezinswoning 

te zoeken. Woningzoekenden zijn vooral op zoek naar een woning in Beek en Donk.

3
Woon-

omgeving

Bewoners zijn positief over de woonomgeving. 
Het meest tevreden zijn de bewoners over de straatverlichting en de sociale 

veiligheid. Ruimte voor verbetering is er bij de kwaliteit van stoepen, fiets- en 

wandelpaden en het onderhoud van het openbaar groen. 

4
woCom

De dienstverlening van woCom krijgt gemiddeld een 6,7. 
Het meest tevreden is men over de bereikbaarheid van woCom, het minst over hun 

communicatie. 9 op de 10 bewoners hebben een reparatieverzoek ingediend, 

ongeveer 2 op de 3 bewoners is tevreden over de afhandeling ervan. 

5
Bewoners

betrokken

heid-

Bewoners vinden ‘betaalbare huren’ het belangrijkste onderwerp.
Andere onderwerpen die veel bewoners belangrijk vinden: ‘voldoende woningen 

voor jongeren’,  ‘energiezuinige woningen’, en ‘voldoende woningen ouderen’.
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1. Algemeen: over de bewoners
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Het merendeel van de bewoners zit in de leeftijdsgroep 51-74 jaar
Ongeveer een derde van de bewoners is alleenstaand; 1 op de 5 heeft thuiswonende kinderen

V: Wat is uw leeftijd? (n=307)

V: Wat is de samenstelling van uw huishouden? (n=307)

Samenstelling huishouden

0%

7%

16%

55%

22%

Jonger dan 25 jaar

25 - 34 jaar

35 - 50 jaar

51 - 74 jaar

75 jaar en ouder

Leeftijd van de huurder 

37%

42%

8%

12%

0,3%

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)

Ik woon bij mijn
ouder(s)/verzorgers

79% heeft geen 

thuiswonenden 

kind(eren)

20% heeft 

thuiswonende 

kind(eren)



24%

76%

Ja Nee
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De meerderheid van de bewoners woont in een gezinswoning
24% woont in een wooncomplex. Onder appartementbewoners is dit zelfs 88%

54%

23%

15%

2%

4%

2%

0%

88%

20%

20%

18%

0%

Gezinswoning

Appartement

Seniorenwoning /
levensloopbestendige woning

Bovenwoning

Benedenwoning

Anders

% woning in wooncomplexType woningWoning in wooncomplex

Anders, namelijk: 

Woonwagen, kleine woning, tussenwoning

V: Woont u in een wooncomplex? (n=307)

V: In wat voor soort woning woont u? (n=307)
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De meeste bewoners wonen samen met een partner
De leeftijdsgroep 35-50 jaar woont het vaakst met kinderen (en partner)

V: Wat is uw leeftijd? (n=307)

V: Wat is de samenstelling van uw huishouden? (n=307)

Samenstelling huishouden

Totaal en uitgesplitst leeftijdsgroepen

37%

67%

18%

37%

40%

42%

14%

10%

50%

56%

8%

10%

31%

5%

12%

10%

41%

7%

4%

0,3%

1%

Totaal (n=307)

25 - 34 jaar (n=21)

35 - 50 jaar (n=49)

51 - 74 jaar (n=169)

75 jaar en ouder (n=68)

Alleen Met  partner Met partner en kind(eren) Met kind(eren) Bij mijn ouder(s)/verzorgers



54%

43%

88%

62%

16%

23%

38%

4%

20%

43%

15%

5%

2%

12%

39%

5%

14%

3%

7%

2%

4%

Totaal (n=307)

25 - 34 jaar (n=21)

35 - 50 jaar (n=49)

51 - 74 jaar (n=169)

75 jaar en ouder (n=68)

Gezinswoning Appartement Seniorenwoning Boven- of benedenwoning Anders
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Gezinswoningen zijn de meest voorkomende woningen
Alleen onder bewoners van 75 jaar en ouder zijn appartementen in de meerderheid

Type woning waarin bewoners wonen

Totaal en uitgesplitst leeftijdsgroepen

V: Wat is uw leeftijd? (n=307)

V: In wat voor soort woning woont u? (n=307)



55%

37%

52%

96%

95%

24%

32%

29%

15%

21%

17%

5%

5%

11%

2%

4%

Totaal

Ik woon alleen (n=111)

Ik woon samen met mijn partner (n=126)

Ik woon samen met mijn partner en kind(eren) (n=26)

Ik woon samen met mijn kind(eren) (n=37)

Gezinswoning Appartement Seniorenwoning Boven- of benedenwoning
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52% van de bewoners met een partner woont in een gezinswoning

Van alle alleenstaanden woont ruim een derde in een gezinswoning

Type woning waarin men woont

Totaal en uitgesplitst naar huishoudsamenstelling

V: Wat is de samenstelling van uw huishouden? (n=307)

V: In wat voor soort woning woont u? (n=307)
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De helft van de bewoners woont minder dan 10 jaar in hun woning
Het langst woont men in een gezinswoning: 50% woont er al minstens 20 jaar

Aantal jaren dat iemand in een woning woont

Totaal en uitgesplitst naar type woning 

51%

31%

86%

70%

50%

19%

19%

14%

26%

25%

30%

50%

4%

25%

Totaal (n=301)

Gezinswoning (n=167)

Appartement (n=72)

Seniorenwoning (n=46)

Boven- of benedenwoning (n=16)

< 10 jaar 10 - 20 jaar > 20 jaar

V: In wat voor soort woning woont u? (n=307)

V: Hoe lang woont u in uw huidige woning? (n=306)
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2. Verhuiswensen van bewoners en 
hun thuiswonende kinderen
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Ongeveer 1 op de 10 bewoners is actief op zoek naar een woning
Van hen zijn de meesten langer dan 1 jaar op zoek, ruim een derde meer dan 5 jaar

12%

88%

Ja Nee

12%

29%

26%

35%

Minder dan 1 jaar

Tussen 1 en 3 jaar

Tussen 3 en 5 jaar

Meer dan 5 jaar

Periode op zoek naar een andere woning

Actief op zoek naar 

een andere woningwanneer 

Type woning dat wordt gezocht

44%

41%

29%

3%

9%

Gezinswoning

Seniorenwoning /
levensloopbestendige woning

Appartement

Benedenwoning

Anders

Let op resultaten indicatief, vanwege kleine n (n=34)

Huur- of koopwoning?

Van de 34 bewoners die op zoek zijn naar een woning zoeken er

31 een huurwoning (91%). 3 zoeken een koop- of huurwoning (9%)

V: Bent u actief op zoek naar ene andere woning? (n=293)

V: Hoe lang bent u nu op zoek naar een woning? (n=34)

V: Bent u op zoek naar een huur- of een koopwoning? (n=34)

Wie zijn er op zoek?

Bewoners jonger dan 75 jaar, en 

personen die minder tevreden zijn 

over de woonomgeving geven vaker 

een woning te zoeken.
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Bijna de helft van de bewoners met een inwonend kind geeft aan 
dat er door het kind naar een woning wordt gezocht
Deze zoektocht verloopt voor 80% moeilijk of zelfs heel moeilijk

46%

54%

Ja Nee

Bewoners met inwonende 

kinderen (n=60):

kinderen op zoek zijn naar 

een woonruimte 
Type woning dat wordt gezocht

48%

12%

4%

4%

32%

Eengezinswoning

Appartement

Tiny House

Anders

Geen voorkeur

Let op resultaten indicatief, vanwege kleine n (n=25)

De zoektocht verloopt… 

Enkele toelichtingen: 

• “Wachtlijsten huurhuizen zijn erg lang. 

Koophuizen zijn erg duur.”

• “Gewoon niet in aanmerking kunnen komen.”

• “Is gewoon bijna niet te doen. Als je al 

reageert, zijn er tig anderen die ook 

reageren en er zijn amper huizen vrij.”

• “Te weinig aanbod van woningen en te korte 

inschrijfduur.”

80%
(heel)

Moeilijk

20% 
Weet ik niet/

geen mening

V: Heeft u een inwonend(e) kind of kinderen die op zoek zijn naar een woonruimte? (gefilterd op personen met thuiswonende kind(eren), n=60)

V: Welk soort woning heeft de voorkeur volgens uw inwonend(e) kind(eren)? (n=25)

V: Hoe ervaart of ervaren uw inwonend(e) kind(eren) de zoektocht naar een woning? De zoektocht verloopt… (n=25)
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De grootste groep woningzoekenden zoekt een huis in Beek en Donk
Ook inwonende kinderen zoeken het vaakst in Beek en Donk

Locaties waar bewoner op zoek naar een woning (n=34)

(meerdere antwoorden mogelijk)

Locaties waar inwonende kinderen van bewoners

op zoek zijn naar een woning (n=25)

(meerdere antwoorden mogelijk)

3

6

3

9

20

7

6

6

1

0

2

11

1

4

Geen voorkeur

Lieshout

Mariahout

Aarle-Rixtel

Beek en Donk

Elders

Buiten deze regio

Let op resultaten indicatief, vanwege kleine n (n=34 en n=25)V: Waar bent u op zoek naar een woning?(meerdere antwoorden mogelijk) (n=34)

V: Waar zou(den) uw inwonend(e) kind(eren) het liefst willen wonen? (n=25)



Oplossingen volgens bewoners voor het huidige woningtekort: 
dat woCom meer woningen gaat bouwen en voorrang geeft aan 
personen uit de gemeente 
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Meest genoemde oplossingen 

**

1. Meer (doelgroep specifiek) bouwen 
(bv. Voor ouderen, jongeren etc.)

2. Voorrang voor bewoners uit de gemeente 

3. Doorstroom bevorderen 
• samenwonen financieel aantrekkelijker maken

• meer (betaalbare) seniorenwoningen 

4. Leegstaande panden verbouwen

Een greep uit de opmerkingen:

• “Het voor bewoner van een groot/ goedkoop eengezinswoning 

gemakkelijker en ook voordelig maken om kleiner te gaan wonen. 

Nu betalen ze voor een heel huis €350,- met huursubsidie terwijl 

kleiner wonen ze €1000,- gaat kosten. Ik snap dat ze dan blijven 

zitten. Dat is veel goedkoper.”

• “De bewoners aansporen om bij elkaar te blijven, dan zijn er niet 

zoveel woningen nodig!”

• “Stimuleren van de bouw van veel kleine woningen voor starters, 

ouderen, gescheiden mensen, alleenstaanden, etc.. Kan van alles 

zijn: appartementen, Tiny houses, hout bouw, etc..

Vooral huizen die snel gebouwd kunnen worden. Wees creatief!”

• “Meer ouderen uit de eigen gemeente die nog in een gezinswoning 

wonen de kans geven op kleiner en leeftijdsbestendig te gaan 

wonen zodat de jongeren die in eigen gemeente willen blijven 

wonen ook een kans krijgen.”

• “Als er een woning vrij komt kijk dan eerst eens in het dorp zelf 

naar mensen die opzoek zijn naar een woning. Bewoners van het 

dorp zelf krijgen nu gewoon niet de kans om een huurwoning in 

eigen dorp te bemachtigen.”

V: Het is tegenwoordig voor veel mensen lastig om een geschikte woning te krijgen. Wilt u aangeven op welke wijze woCom dit zou kunnen oplossen? Alle ideeën zijn welkom. (n=200)
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Van alle bewoners staan er 4 op de 10 ingeschreven bij wooniezie
Onder bewoners die aangeven actief op zoek zijn naar een woning is dit 85%

Inschrijvingen bij Wooniezie

“Staat u ingeschreven bij wooniezie?”

43%
Ja 57%

Nee

85% van de bewoners die op zoek zijn naar een 

andere woning, staat ingeschreven bij wooniezie

Redenen om niet ingeschreven te staan bij wooniezie

51%

22%

1%

8%

10%

7%

5%

Wil niet verhuizen

Ik ben niet bekend met wooniezie

Ik vind het moeilijk om mij in te
schrijven

Ik denk dat het geen zin heeft, de
wachtlijst is te lang

Weet ik niet

Wil ik niet zeggen

Anders

V: Staat u ingeschreven bij wooniezie? (n=302)

V: Waarom staat u niet ingeschreven bij wooniezie? (n=165)
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3. Waardering van de woonomgeving
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Bewoners zijn overwegend positief over de woonomgeving

De meeste ruimte voor verbetering is er bij de kwaliteit van stoepen, fiets- en 
wandelpaden en het onderhoud van het openbaar groen

Waardering van de woonomgeving:

Ik vind de….
1%

1%

4%

2%

10%

1%

1%

1%

2%

2%

4%

3%

6%

10%

2%

7%

8%

8%

4%

13%

14%

5%

7%

12%

13%

11%

12%

15%

47%

40%

43%

39%

38%

32%

29%

42%

42%

31%

33%

34%

35%

31%

...de straatverlichting

...de sociale veiligheid

...de voorzieningen in de wijk

...het onderlinge contact / de saamhorigheid

...de brandveiligheid van uw woning

...het onderhoud van het openbaar groen

...de kwaliteit van stoepen, fiets- en wandelpaden

geen mening/n.v.t. slecht onvoldoende niet onvoldoende, niet voldoende voldoende goed

Top 2
(voldoende + 

goed)

90%

82%

74%

73%

72%

67%

59%

V: Wat is uw mening over uw woonomgeving betreffende de volgende zaken? ik vind... (n=272)
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4. Dienstverlening woCom:
algemene waardering en waardering 
reparatieverzoeken



2%

2%

2%

2%

5%

6%

14%

31%

24%

9%

3%

Weet ik niet/geen mening

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22

De dienstverlening van woCom krijgt gemiddeld een cijfer 6,7
Een derde van de bewoners beoordeelt de dienstverlening ‘goed’, 17% ‘onvoldoende’

36% goed

45% voldoende

17% onvoldoende

Waardering dienstverlening woCom (rapportcijfer) Gemiddelde rapportcijfer

6,7

V: Met welk rapportcijfer beoordeelt u de dienstverlening van woCom in het totaal? Waarbij 1 is heel slecht en 10 is heel goed. (n=266)
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De verschillende onderdelen van woCom worden goed beoordeeld
De meeste ontevredenheid zit er bij de communicatie met bewoners

Beoordeling van woCom op verschillende aspecten

4%

3%

1%

5%

5%

10%

7%

14%

13%

13%

19%

17%

45%

36%

35%

26%

23%

23%

Bereikbaarheid

Het onderhoud aan uw woning

Communicatie met de huurders

geen mening of niet van toepassing slecht onvoldoende niet onvoldoende, niet voldoende voldoende goed

Top 2
(voldoende + 

goed)

71%

60%

58%

V: Hoe beoordeelt u woCom op de volgende onderdelen? (n= 269)
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9 op de 10 bewoners heeft ervaring met een reparatieverzoek
Het oplossen van een reparatieverzoek gebeurt meestal binnen 3 weken

90%

10%

Ja Nee

75%

31%

1%

1%

2%

Telefonisch

Digitaal

Per post

Op kantoor of bij een
thuisbezoek

Anders

Wijze van indienen reparatieverzoek 

Meerdere antwoorden mogelijk.

Reparatieverzoek ingediend?

Reparatieverzoek opgelost 

43%

28%

15%

15%

Binnen een week

Tussen een week en 3
weken

Langer dan 3 weken

Het is nog niet opgelost

V: (…) Heeft u wel eens een reparatieverzoek ingediend? (n=269)

V: Op welke wijze heeft u uw laatste reparatieverzoek ingediend? (n=239)

V: Hoe lang duurde het voordat het (laatste) reparatie is opgelost? (n=239)
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Bijna 2 op de 3 bewoners is tevreden over de behandeling van de 
reparatieverzoeken
De snelheid van de laatste reparatie is van invloed op de tevredenheid

Top 2
(zeer tevreden 

+ tevreden)

63%

91%

53%

40%

22%

6%

1%

3%

6%

25%

8%

3%

8%

11%

22%

23%

5%

36%

43%

31%

53%

72%

50%

37%

22%

10%

20%

3%

3%

Totaal (n=239)

Binnen een week (n=102)

Tussen een week en 3 weken (n=66)

Langer dan 3 weken (n=35)

Het is nog niet opgelost (n=36)

Heel ontevreden Ontevreden Niet ontevreden, niet tevreden Tevreden Heel tevreden

Tevredenheid met behandeling van reparatieverzoeken,

Totaal en uitgesplitst naar oplosduur laatste reparatieverzoek

V: Hoe lang duurde het voordat het (laatste) reparatie is opgelost? (n=239)

V: In welke mate bent u tevreden over de manier waarop uw reparatieverzoeken worden behandeld? (n=239)
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5. Bewonersbetrokkenheid
bij Bewonersraad Laarbeek



27

De belangrijkste onderwerpen zijn wat bewoners betreft betaalbare 
huren en voldoende woningen én energiezuinige woningen 

66%

44%

44%

42%

33%

25%

11%

Betaalbare huren

Voldoende woningen voor jongeren

Energiezuinige woningen

Voldoende woningen voor ouderen

Goed onderhouden woningen

Een nette, schone en veilige
woonomgeving

Anders

Een greep uit toelichtingen bij anders, namelijk:

Belangrijkste onderwerpen waar Bewonersraad 

Laarbeek aandacht moet schenken: 

V: Aan welke onderwerpen zou de Bewonersraad Laarbeek met name aandacht moeten schenken? U mag maximaal drie antwoorden kiezen.(n=264)

• “Alle 6 de punten zijn belangrijk: net en schoon, 

energiezuinig, goed onderhouden, voldoende 

woningen voor jongeren en ouderen en betaalbaar.”

• “De juiste persoon in de juiste woning plaatsen, 

gezinswoningen voorrang aan gezinnen geven.”

• “Geluidsoverlast van buren door onder andere 

soundbar. Een verbod zou veel burenruzies oplossen.”

• “Voldoende woningen voor GEZONDE ouderen, 

lees: 55-plussers.”

• “Brandalarmen.”

• “Alleen woningen zonder tuin voor degenen die deze 

toch niet onderhouden.”

• “Camera beveiliging binnen en buiten.”
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Ongeveer een derde van de bewoners wil (misschien) deelnemen 
aan een panel of een themabijeenkomst

V: Zou u willen deelnemen aan een themabijeenkomst (online)? (n=264)

V: Zou u willen deelnemen aan een werkgroep (online)? (n=264)

V: Zou u willen deelnemen aan een panel? U wordt dan een paar keer per jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. (n=264)

Zou u willen deelnemen aan….

…een werkgroep (online)…een panel …een themabijeenkomst 

(online)

7%

25%

59%

9%

Ja Misschien Nee Geen mening/n.v.t.

5%

16%

71%

8%

Ja Misschien Nee Geen mening/n.v.t.

20%

17%

58%

5%

Ja Misschien Nee Geen mening/n.v.t.
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6. Tot slot: overige opmerkingen
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Opmerkingen van bewoners na afronding vragenlijst 

Een greep uit toelichtingen uit de slotvraag 

V: Heeft u nog opmerkingen? (n=151) 

• “Wat straatverlichting betreft: is het mogelijk om de lantaarnpalen op een 

logische plek te plaatsen? Bijvoorbeeld tussen parkeervakken in of op de hoek 

van de erfafscheiding buren en het trottoir. Nu staat deze midden van het 

parkeervak en de het trottoir.”

• “De gemeente moet meer ingrijpen voor Aarlense mensen en jeugd. Door meer 

te bouwen en de jeugd voorrang geven. Ze moeten nu doordat er niet grond vrij 

gegeven word terwijl die er wel is.”

• “Er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen, maar over het algemeen 

mogen we niet klagen. Maar of dat ook voor de toekomstige woningzoekers telt 

is nog de vraag.”

• “Over de fietsen, er staan enkele fietsen met slappen banden en er staan er ook 

bij die heel lang niet meer gebruikt zijn geweest. Misschien mensen die niet 

meer onder ons zijn, en wij maar zoeken naar een leeg plekje.”

• “Al vaker ingevuld dat de woCom slecht is m.b.t. het afhandelen van klachten. 

Al vaak wat aangekaart i.v.m. kozijnen. De laatste klacht heeft 7 maand 

geduurd voor die afgehandeld was. Als je dan leest dat mensen tevreden zijn 

over de woCom vraag ik me af waar dat vandaan wordt gehaald want ik hoor 

heel veel klachten. (…)”

• “De woningbouw doet toch wat ze zelf willen, en geven maar weinig om de 

bewoners.”

• “Ik woon fantastisch op (…). Ik vind het jammer dat de grote centrale hal zo 

weinig wordt gebruikt. Bepaalde voorzieningen zoals biljart, tafel voetbal, 

(zachte) muziek en dergelijke. Een centrale persoon die voor bewoners zaken 

aanspreekbaar is.”

• “Ik vind het jammer dat je niet serieus wordt genomen als je een klacht indient 

over een aannemer. Er wordt niet naar onze kant van het verhaal geluisterd 

alleen naar de leugens die de aannemer heeft verteld. Vervolgens komt er een 

waarschuwing, als je dan wel de kans krijgt om je verhaal te doen, jullie inzien 

dat de fout niet bij ons lag maar bij aannemer, hoor je vervolgens niets meer. 

Jammer.”

• “Kan de woCom iets beteken in het omhoog groeien van boomwortels, bij mij is 

het nu al 5x open geweest nu is het weer hetzelfde zelfs de inrit komt omhoog 

je breekt bijna je nek over de stenen die omhoog steken, daarbij zijn de bomen 

veel te groot!”



Bijlage
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Onderzoeksverantwoording

Doelgroep: 

Huurders van woCom

Uitvoering veldwerk: 

Medio december’21 – medio januari ‘22

Respons: 

307 huurders van woCom 

De aantallen (n) kunnen per vraag verschillen, 

doordat niet alle vragen door alle huurders zijn 

ingevuld.

Uitvoer:

Online vragenlijst, 34 vragen.

Gemiddelde invulduur:

8 minuten
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