Enquete Woningbouwbehoefte Daarlerveen 2019
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Email:
Telefoonnr.

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Wat is uw leeftijd?
 Jonger dan 25 jaar
 25 - 35 jaar
 36 - 50 jaar
 51 - 70 jaar
 ouder
Bent u woonachtig in Daarlerveen:   
 ja      nee
Wilt u in de toekomst in Daarlerveen blijven wonen:     ja      nee
Wilt u in de toekomst in Daarlerveen komen wonen:     ja      nee     
Binnen welke termijn denkt u aan een (andere) woning in Daarlerveen : ...............................................
Zoekt u een:   huurwoning   of     koopwoning
Welk soort woning zoekt u:
 Vrijstaande woning
 Twee onder een kap
 Sociale huurwoning
 Sociale koopwoning
 Seniorenwoning
 Woning voor jongeren
 Appartementen
 Tiny houses
Inleveren:
Digitaal:

Secretariaat Plaatselijk Belang Daarlerveen
Nonkeswijk 1, Daarlerveen
Formulier “Enquete Woningbouwbehoefte Daarlerveen 2019” downloaden
op www.pbdaarlerveen.nl.
Na invullen mailen naar plaatselijkbelangdaarlerveen@hotmail.com

Een beter Da arlerveen
Dat wil toch iedereen...

Secretariaat: Nonkeswijk 1
7687 AZ Daarlerveen

Beste mensen,
Het is inmiddels voor iedereen duidelijk dat het bouwplan Wicher Wuitestraat vol raakt.
De laatste kavels zijn uitgegeven. Er moet worden uitgekeken waar een volgend bestemmingsplan kan worden gesitueerd. Dit zal in overleg met de gemeente moeten gebeuren en
met een ontwikkelaar. De gemeente koopt geen gronden aan voor woningbouw.
Deze procedure neemt de nodige tijd. Daarom gaan wij ook nu de inventarisatie aan. Immers
wij willen met elkaar het dorp leefbaar houden Daar hoort ook bij dat o.a. onze jongeren de
mogelijkheid dienen te hebben in ons dorp te blijven wonen.
De Provincie Overijssel heeft bepaalde eisen gesteld bij uitgifte van het aantal woningen per
gemeente. Eén hiervan is dat wij, o.a. als Plaatselijk Belang, moeten aantonen of er behoefte
is aan woningbouw in ons dorp. Welke woningen dienen er te komen enz.
Onze vraag aan u als inwoners is dan ook, om
bijgaand formulier in te vullen, zodat wij een
indicatie hebben welke woningen in de toekomst
nodig zijn.
Het formulier invullen is vrijblijvend. U heeft dus
géén verplichtingen in de toekomst hier te bouwen.
Een ingevuld formulier houdt ook niét in dat u
automatisch ingeschreven staat bij woningstichting
of gemeente.
Graag zien wij dit schrijven voor 1 juni 2019 terug.
U kunt het in de brievenbus van ons secretariaat stoppen: Nonkeswijk 1, 7687 AZ Daarlerveen
Ook kunt op onze site www.pbdaarlerveen.nl het formulier “Enquete Woningbouwbehoefte
Daarlerveen 2019” downloaden.
Na invullen graag mailen naar plaatselijkbelangdaarlerveen@hotmail.com

Namens het bestuur Plaatselijk Belang Daarlerveen
Henk Groot Wassink
voorzitter.

Een beter Da arlerveen
Dat wil toch iedereen...

