
Vergeet de andere zijde niet! 

LOCATIE 1: DORPSPLEIN 
VRAGENLIJST (kruis aan of vul in) 

 
O Ja, ik zou graag op deze locatie willen wonen.... 

 
O ...en het liefst zo snel mogelijk (binnen 2 jaar) 
O ...maar nu nog niet. Ik zie mij hier wel wonen over ____ jaar 

 
Woonwensen: wat vindt u belangrijk? 
 
O Ik wil een woning waarbij alle basisvoorzieningen (woonkamer, keuken, slaapkamer, 
 badkamer) gelijkvloers zijn (appartement of patiowoning) (als dat niet uitmaakt, niet 
 aanvinken) 
 
O Ik wil een tuin of terras op de begane grond (als dat niet uitmaakt, niet aanvinken) 
 
O Ik wil een:  O appartement  O patiowoning  O ander type woning 
 
Buitenruimte (terras of balkon) van minimaal _____ m2 (of ___meter x ___meter) 
 
O Ik wil een woning: 
 O kopen. Richtlijn voor de koopprijs: € _______________,- 
 O huren. Richtlijn voor de huurprijs: € __________,- per mnd 
 
Zorg en welzijn: wat geldt voor u? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 
O Ik vind het belangrijk dat er een gemeenschappelijke ruimte is bij de appartementen 
O Ik vind het belangrijk dat er zorg geleverd wordt of kan worden in mijn woning 
O Als ik hier woon maak ik denk ik meer gebruik van de voorzieningen in De Sprank 
 
Bouwen 
 
O Ik wil de woning zelf bouwen (niet mogelijk bij appartementen) 
O Ik wil de woningen gezamenlijk (laten) ontwerpen en bouwen met de andere 
 bewoners (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) (niet bij appartementen) 
O Ik wil dat een projectontwikkelaar of woningstichting de woningen bouwt. 
 
Voor- en achterkant (kruis aan wat uw voorkeur heeft) 
 
O Ik wil mijn tuin/terras/balkon aan het plein 
O Ik wil mijn tuin/terras/balkon aan de Lochterweg 
O Het maakt mij niet uit aan welke kant mijn tuin/terras/balkon ligt 
 
Opmerkingen 
 
Heb je nog ideeën of opmerkingen over deze locatie? Vul dit dan hieronder in. 
 
__________________________________________________________________________ 
 



Vergeet de andere zijde niet! 

 
Persoonlijke gegevens 
 
O Ik (en/of mijn partner) woon nu in: 
 O De Mortel 
 O ___________________ 
 
O Ik woon samen met een partner. 
 
O Mijn leeftijd is ________ jaar. De leeftijd van mijn partner is _______ jaar. 
 
O Het huishouden bestaat op dit moment uit ______ personen. De leeftijd van de 
 andere gezinsleden (de kinderen): _____jr _____jr _____ jr _____jr 
 
Huidige woonsituatie: 

O Ik ben starter, dat wil zeggen: ik heb nog geen koopwoning 
O Ik heb een eigen woning. Die moet ik eerst verkocht hebben voordat ik een 
 nieuwe woning wil/kan kopen. 
O Ik heb een eigen woning. Ik wil/kan een nieuwe woning kopen voordat mijn 
 huis verkocht is. 

 
O Waar woon je nu? 
 O Vrijstaand binnen de bebouwde kom 
 O Halfvrijstaand binnen de bebouwde kom 
 O (Woon)boerderij in het buitengebied 
 O Huurwoning (b.v. Goed Wonen) 
 O Overig 
 
Wonen in De Mortel 
 
Kruis aan waarom jij in De Mortel wilt wonen (meerdere antwoorden mogelijk): 
 
O Hier wonen mijn vrienden 
 
O Ik ben lid van een of meer verenigingen in De Mortel 
 
O Ik heb hier altijd gewoond, en wil nergens anders wonen 
 
O Het is een mooie landelijke omgeving, een leuk dorp 
 
O De Mortel ligt dicht bij mijn werk en andere voorzieningen 
 
O Het maakt mij niet zoveel uit in welk dorp ik woon, als de locatie maar goed is 
 
Naam 
Je kunt hier je naam invullen zodat we je in de toekomst op de hoogte kunnen houden. Dit 
hoeft echter niet als je dat niet wilt.  
 
Naam: ________________________________________ 
 
E-mail: ________________________________________ 
 
 

STOP HET INGEVULDE FORMULIER IN DE BRIEVENBUS OP DEZE LOCATIE 
BEDANKT! 


