Woonwensenonderzoek
De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert organiseren een woonwensenonderzoek. Dat doen ze niet
afzonderlijk, maar in samenwerking met de andere gemeenten in de regio Brabant-Noordoost. Dinsdag 5
februari 2019 heeft er in de gemeentelijke informatierubriek de bijgevoegde vooraankondiging gestaan. Voor
de gemeenten is het van belang te weten of mensen over hun huidige woning tevreden zijn. Of hebben
inwoners wellicht plannen om te verhuizen? En zo ja, waar en hoe zouden mensen dan willen wonen? De
gemeenten gebruiken de onderzoeken om te bepalen of het woonbeleid moet worden aangepast.
Vragenlijst
De kwaliteit van de informatie uit het onderzoek heeft er baat bij dat zoveel mogelijk mensen mee doen aan
het onderzoek. Op basis van een steekproef wordt een deel van de inwoners in de gemeenten persoonlijk
aangeschreven. Deze inwoners ontvangen binnenkort een brief met een persoonlijke link naar de vragenlijst.
Geen uitnodiging, toch meedoen?
Als gezegd, vinden de gemeenten het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen. Mensen
die geen brief ontvangen en die toch aan het onderzoek mee willen doen kunnen daarvoor gebruik maken van
een zogeheten open link. Het adres van deze link is:
https://www.companen.nl/onderzoek/no-brabantopen
Deze open link wordt op korte termijn ook gepubliceerd in de gemeentelijke informatierubriek in de krant en
zal ook op de websites van de gemeente worden geplaatst.


Uitkomst onderzoek: Onderzoeksbureau Companen uit Arnhem voert dit onderzoek voor de
gemeenten uit. De uitkomsten van het onderzoek staan naar verwachting in de zomer van 2019 op de
gemeentelijke websites.



Privacy: het beschermen van de privacy is uitermate belangrijk. Alle verstrekte gegevens worden
vertrouwelijk en anoniem verwerkt.



Persoonsgegevens worden door Companen uitsluitend gebruikt ten behoeve van de projecten
waarvoor de gegevens ter beschikking worden gesteld.



De onderzoeksresultaten zijn niet naar personen te herleiden en na afloop van het onderzoek worden
de gebruikte persoonsgegevens vernietigd. Zie ook https://www.companen.nl/privacy.



Informatie: indien u na het lezen van deze mail nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met mij
opnemen via e-mail (door op dit bericht te reageren).

Telefonisch contact is mogelijk via het algemene nummer van uw gemeente (zie hieronder). Indien ik
onverhoopt niet bereikbaar ben, laat u dan een telefoonnotitie opmaken, dan neem ik zo snel mogelijk contact
met u op.
Met vriendelijke groet,
Maurice Roefs
Beleidsadviseur Ruimtelijk Beleid
(Cuijk 0485 396 600 | Grave 0486 477 277 | Mill en Sint Hubert 0485 460 300)
De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert werken samen in de Gemeenschappelijke regeling
werkorganisatie CGM
www.cuijk.nl | www.grave.nl | www.gemeente-mill.nl

