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Woonwensen van jongeren in de gemeente Mook en Middelaar 
 

Vooraf 
Er wordt al jaren gesproken over de behoefte die er onder jongeren in de gemeente Mook en 
Middelaar zou zijn aan passende huisvesting. Onduidelijk is echter hoe groot die behoefte is. Mede 
omdat er plannen liggen om in Molenhoek-Zuid zo’n 250 woningen te bouwen, heeft het 
WoonplatforMM het idee opgepakt om een enquête uit te zetten om die woonbehoefte beter in 
kaart te brengen. Via diverse (sociale) media zijn jongeren tussen 18 en 30 jaar in de gemeente 
opgeroepen om de vragenlijst in te vullen. Bovendien heeft Destion alle jongeren in de ‘bak’ 
aangeschreven en hen gewezen op de mogelijkheid dat te doen. Tussen 30 maart en 23 april 2022 
hebben in totaal 142 jongeren in de betreffende leeftijdsgroep de vragen beantwoord. Daarnaast 
hebben nog 10 ouderen het geprobeerd, maar die werden rechtstreeks naar het eind van de lijst 
geleid omdat ze niet tot de doelgroep behoorden.  
In onderstaande rapportage worden de resultaten van deze enquête gepresenteerd, deels op basis 
van rechte tellingen en deels op basis van kruistabellen. Om de kruistabellen hanteerbaar te houden 
is het nodig bij een deel van de vragen categorieën samen te voegen omdat anders de aantallen in de 
cellen vaak erg klein zijn.  

 

Leeswijzer  
Het mooiste zou natuurlijk zijn als we uitspraken zouden kunnen doen zoals: zoveel procent van de 
mannen in de leeftijdsgroep 25-30 jaar die in Molenhoek wonen en willen huren, kunnen een 
maximale woonlast aan van €xxx. Helaas is dat niet mogelijk omdat daarvoor de aantallen te klein 
zijn.  
Daarom zijn in de rapportage veel (lange) tabellen opgenomen waarin de antwoorden worden 
opgesplitst binnen diverse te onderscheiden groepen. Het gaat dan in alle gevallen om de verdeling 
binnen de rij. We hebben dat gedaan om zo veel mogelijk achtergrondgegevens te kunnen koppelen 
aan voorkeuren, wensen etc. Daarmee wordt duidelijk bijvoorbeeld hoeveel procent van de jongeren 
die in Molenhoek wonen bij voorkeur wil huren, hoeveel procent wil kopen, en hoeveel procent van 
hen het niet uitmaakt. Datzelfde doen we naar leeftijdsgroep, geslacht en veel andere gegevens. De 
woningbouwcoöperatie, projectontwikkelaars, gemeente, raadsleden krijgen als ze dat wensen 
hiermee gedetailleerde informatie.  
De beschrijvende teksten wijzen de lezer op de belangrijkste (verschil)punten. 
 

 

Wie hebben meegedaan? 
 

Leeftijd 
Zoals eerder aangegeven richtte het onderzoek zich op jongeren tussen 16 en 30 jaar. Die grenzen 
zijn gekozen omdat met name voor deze leeftijdsgroep in onze gemeente relatief weinig 
huisvestingsmogelijkheden zijn.  
In de leeftijdscategorie van 19-24 jaar en 25-30 jaar hebben vrijwel evenveel jongeren meegedaan. 
De beide leeftijdsgroepen maken elk voor 49 procent deel uit van de deelnemers. De groep 16-18-
jarigen hebben we met dit onderzoek vrijwel niet (2%) bereikt. Deze laatste leeftijdsgroep wordt in 

de verdere analyses niet meer meegenomen omdat het aantal te klein is. 

 

Woonplaats 
Het zal niemand verbazen dat met name veel jongeren uit Molenhoek hebben meegedaan. Dat is 
immers de kern met de meeste inwoners. Van de deelnemers geeft 38 procent aan daar te wonen, 
29 procent van alle deelnemers is afkomstig uit Mook. De jongeren uit Middelaar en Plasmolen 
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nemen, zoals figuur 1 laat zien, slechts een klein aandeel in de responsgroep. Zo’n 8 procent geeft 
aan op dit moment in Nijmegen te wonen maar wel afkomstig te zijn uit de gemeente. Verder zijn er 
nog wat reacties uit Milsbeek, Malden en Groesbeek. In de categorie ‘overig’ treffen we jongeren aan 
uit Bemmel, Rotterdam, Duitsland, Heumen, Overasselt, Millingen. Het betreft in al die gevallen 
eenlingen. In de verdere analyses leggen we de nadruk op de kernen in de gemeente en komen de 
anderen in de categorie overig. In de verdere analyses hebben we de jongeren uit 
Middelaar/Plasmolen vanwege de kleine aantallen toegevoegd aan Mook. 
 

 
Afbeelding 1 - Verdeling naar woonplaats 

Er is geen verband tussen woonplaats en leeftijd.  

 

Geslacht 
Vrouwen zijn meer geneigd geweest om de vragenlijst in te vullen dan mannen, ze vormen namelijk 
54 procent van de respondenten. Tussen de woonplaatsen zien we geen verschil in de mate waarin 
vrouwen hebben meegedaan. Opvallend is dat in de groep 19-24 jaar 67 procent vrouw is en in de 
oudere groep 41 procent. 

 

In opleiding? 
Bijna 60 procent van alle respondenten geeft aan geen opleiding (meer) te volgen. Bijna 20 procent 
volgt een hbo-opleiding, 8 procent een wo-opleiding en 13 procent een mbo-opleiding. Figuur 2 geeft 
daarin inzicht. We mogen aannemen dat degenen die geen opleiding volgen in het algemeen een 
baan hebben. Er is niet gevraagd naar de werksituatie. 
 

 
Afbeelding 2 - Volgt opleiding of niet 

Om samenhang te bekijken met de eerdere gegevens voegen we de categorieën opleiding samen. 
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Bij de mannen is het percentage ‘ik volg geen opleiding’ 64 procent en bij de vrouwen 53 procent. 
Het is voor de hand liggend dat in de groep 19-24 jaar meer mensen een opleiding volgen, nl. 62 
procent tegen 20 procent in de groep 25-30 jaar. Molenhoek en Mook verschillen niet erg van elkaar 
in dit opzicht (60-65% volgt geen opleiding), maar wijken wel af van degenen die elders wonen waar 
47 procent geen opleiding volgt. 
 

Woonsituatie 
Op de vraag ‘Huur of bezit je een eigen woonruimte?’, geeft 55 procent aan bij de ouders in huis te 
wonen. Zo’n 19 procent huurt een woning in de particuliere sector en 9 procent een sociale 
huurwoning. Verder geeft 7 procent aan ergens een kamer te huren en een even grote groep is in het 
bezit van een koopwoning. Een klein aantal valt in de categorie anders, uiteenlopend van wisselend 
onderdak tot samen een kamer delen. 

 

 
Afbeelding 3 - Woonsituatie 

Voor de samenhangen maken we van deze vraag een dichotomie: ‘bij ouders’ en ‘niet bij ouders’. 
 
Het maakt weinig uit of het mannen of vrouwen zijn als het om de woonsituatie gaat. Leeftijd speelt 
wel een rol. Bij de 19-24-jarigen woont 68 procent nog bij de ouders en bij de 25-30-jarigen is dat 43 
procent.  
Tussen de woonplaatsen zijn er weinig verschillen, uitgezonderd de groep ‘overig’ van wie maar 31 
procent bij de ouders woont.  
Degenen die geen opleiding volgen wonen het relatief het minst vaak bij de ouders (45%) tegen 70 
procent van degenen die wel een opleiding volgen. 
 
Gelet op het feit dat de grootste groep bij de ouders woont is het niet verwonderlijk dat zo’n 56 
procent aangeeft dat ze daarbij voorzieningen moeten delen met anderen.  

 

Beschikbaarheid geld 
Beschikbaarheid van geld bepaalt in hoge mate de woonvoorziening die gebruikt kan (gaan) worden. 
Daarom is de vraag gesteld hoeveel geld men netto per maand heeft, waarbij gedacht kan worden 
aan loon, beurs, lening, bijdrage ouders. 
Afbeelding 4 geeft het resultaat van de antwoorden op deze vraag. Het blijkt dat 8 procent minder 
dan € 500 netto per maand heeft. Zo’n 17 procent moet het doen met € 500 tot € 750, terwijl 19 
procent € 750 tot € 1.000 beschikbaar heeft en 10 procent tussen € 1.000 en € 1.500. Bijna een kwart 
van de respondenten geeft aan te kunnen beschikken over een bedrag tussen € 1.500 en € 2.000 
netto per maand. Resteert nog een groep van circa 18 procent die meer dan € 2.000 maandelijks 
netto heeft. 
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Afbeelding 4 - Beschikbaar geld netto 

Om samenhangen te bekijken brengen we deze antwoordcategorieën terug tot drie: minder dan € 
750, tussen € 750 en € 1.500 en meer dan € 1.500. In tabel 1 staan de resultaten. Oudere jongeren 
hebben in het algemeen meer geld netto beschikbaar en mannen ook meer dan vrouwen. In 
Molenhoek is dat ook het geval. Logischerwijs is er minder geld beschikbaar als men een opleiding 
volgt. Als jongeren niet bij hun ouders wonen is de kans ook groter dat ze over meer geld beschikken. 
 

Beschikbaar 
geld netto 

 
Minder 

dan 750 
750-1500 Meer dan 

1500 

leeftijd 19-24 jaar 34% 37% 28% 
 

25-30 jaar 16% 24% 60% 

geslacht man 15% 34% 52% 

 vrouw 35% 28% 38% 

woonplaats Molenhoek 18% 26% 56% 
 

Mook 32% 32% 36% 
 

overig 28% 36% 36% 

opleiding volgt opleiding 39% 45% 16% 
 

volgt geen opleiding 15% 21% 64% 

woonsituatie bij ouders 32% 31% 37% 
 

niet bij ouders 17% 31% 53% 

Tabel 1 - Beschikbaar geld netto 

Hoeveel nu kwijt aan huisvesting 
Op de vraag hoeveel de jongeren op dit moment maandelijks kwijt zijn aan huisvesting, komen zeer 
uiteenlopende antwoorden. Het is in ieder geval duidelijk dat je nergens goedkoper kunt wonen dan 
thuis. Van alle respondenten geeft 37 procent aan dat ze niets hoeven te betalen. Een bijna even 
grote groep betaalt tussen € 250 en € 649 per maand. Zo’n 18 procent zit hierboven en 8 procent 
zegt tussen € 50 en € 249 aan woonlasten kwijt te zijn. 
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Afbeelding 5 - Verdeling naar woonlasten 

Om te zien wat de samenhang is met de eerdere variabelen, dikken we de antwoorden in tot 4 
categorieën, zoals tabel 2 laat zien. 
De netto woonlasten hangen duidelijk samen met de situatie waarin de jongeren verkeren. De groep 
19-24 jaar betaalt het vaakst niets omdat ze zoals we eerder hebben gezien het vaakst thuis wonen. 
De groep 25-30 jaar heeft mede omdat ze vaker niet meer bij hun ouders wonen duidelijk hogere 
woonlasten. Bijna een derde van hen is € 650 of meer kwijt aan het wonen. En thuis bij de ouders 
wonen leidt duidelijk tot lagere woonlasten voor de jongeren. Bijna 60 procent betaalt niets. Het 
maak hierbij niet veel uit of het mannen of vrouwen betreft. De jongeren in Mook komen er in het 
algemeen het goedkoopst vanaf. Opvallend is dat de degenen die een relatief hoog inkomen hebben 
vaak nog relatief lage woonlasten hebben. Degenen die geen opleiding volgen hebben in het 
algemeen zwaardere woonlasten, want ook die wonen minder vaak thuis. 

 
Woonlasten 

 
Niets <450 450-649 650 en 

hoger 

leeftijd 19-24 jaar 53,0% 25,8% 16,7% 4,5% 

  25-30 jaar 19,7% 28,8% 19,7% 31,8% 

geslacht man 32,3% 29,0% 19,4% 19,4% 

  vrouw 40,0% 25,7% 17,1% 17,1% 

woonplaats Molenhoek 28,6% 38,8% 12,2% 20,4% 

Mook 52,2% 19,6% 19,6% 8,7% 

overig 27,8% 22,2% 25,0% 25,0% 

opleiding volgt opleiding 50,9% 29,1% 14,5% 5,5% 

volgt geen opleiding 26,0% 26,0% 20,8% 27,3% 

woonsituatie bij ouders 58,9% 34,2% 4,1% 2,7% 

niet bij ouders 8,5% 18,6% 35,6% 37,3% 

netto beschikbaar minder dan 750 63,6% 21,2% 9,1% 6,1% 

750-1500 35,0% 37,5% 15,0% 12,5% 

meer dan 1500 21,4% 23,2% 26,8% 28,6% 

Tabel 2 - Woonlasten 

Toekomstige woonwensen 
 

Verhuisplannen 
Centraal in een woonbehoefteonderzoek staat de vraag of men binnen een redelijke termijn wil 
verhuizen. Ruim twee derde (69%) van de respondenten geeft aan binnen nu en twee jaar ergens 
anders te willen gaan wonen. Bijna 20 procent denk er wel eens over na. Zes procent zegt dat niet 
van plan te zijn en een ongeveer even grote groep geeft aan het nog niet te weten (tabel 3). 

 

niets
37%

50-249
8%

250-449
19%

450-649
18%

650-849
8%

850-1049
4%

1050 en meer
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Binnen twee jaar ergens anders wonen? 
 

Ja 69,1% 

Ik denk daar weleens over na 18,7% 

Nee 5,8% 

Dat weet ik niet 6,5% 

N = 100% 139 

Tabel 3 - Binnen twee jaar ergens anders willen wonen 

De behoefte om binnen twee jaar ergens anders te willen wonen – zie tabel 4 - is iets groter bij de 
oudste leeftijdsgroep (74%) dan bij de jongere (64%). In Mook (59%) is ze duidelijk kleiner dan in 
Molenhoek (76%). Degenen die een opleiding volgen zijn er iets minder toe geneigd (65%) dan 
degenen die dat niet doen (72%). Bij de ouders wonen vergroot deze wens ook (71% tegen 66%). 
Mannen denken die behoefte relatief meer te hebben dan vrouwen (80% tegen 60%). Is het netto 
beschikbare geld wat meer dan is die behoefte er ook vaker (tussen 56% en 76%) en dat geldt ook 
naarmate de huidige woonlasten hoger zijn (van 67% naar 75%). 
 
In de verdere analyses sluiten we degenen die geen wensen hebben om binnen twee jaar ergens 
anders te wonen uit. 

 
Verhuizen binnen 
twee jaar? 

 
Ja Ik denk daar 

weleens over na 
Nee Dat weet ik 

niet 

leeftijd 19-24 jaar 63,8
% 

24,6% 2,9% 8,7% 

25-30 jaar 74,3
% 

12,9% 8,6% 4,3% 

woonplaats Molenhoek 75,5
% 

9,4% 7,5% 7,5% 

Mook 59,2
% 

26,5% 4,1% 10,2% 

overig 75,0
% 

19,4% 5,6% 0,0% 

opleiding volgt opleiding 64,9
% 

19,3% 7,0% 8,8% 

volgt geen opleiding 72,0
% 

18,3% 4,9% 4,9% 

woonsituatie bij ouders 71,4
% 

16,9% 2,6% 9,1% 

niet bij ouders 66,1
% 

21,0% 9,7% 3,2% 

geslacht man 79,7
% 

17,2% 1,6% 1,6% 

  vrouw 60,0
% 

20,0% 9,3% 10,7% 

netto beschikbaar minder dan 750 55,9
% 

23,5% 5,9% 14,7% 

750-1500 73,2
% 

19,5% 7,3% 0,0% 

meer dan 1500 76,3
% 

15,3% 1,7% 6,8% 

woonlasten niets 66,7
% 

22,9% 4,2% 6,3% 

<450 66,7
% 

19,4% 5,6% 8,3% 

450-649 75,0
% 

16,7% 4,2% 4,2% 

650 en hoger 75,0
% 

12,5% 8,3% 4,2% 

Tabel 4 - Verhuizen binnen twee jaar? 

De belangrijkste reden om te verhuizen is de behoefte zelfstandig te wonen (63%), gevolgd door de 
behoefte om samen te gaan wonen (31%), om alleen te gaan wonen (20%) of om groter te gaan 
wonen (13%). Minder willen betalen is voor 8 procent van de respondenten een reden om te willen 
verhuizen. 
 
Zelfstandig willen wonen speelt vooral een rol bij degenen die bij hun ouders wonen (77% tegen 32% 
bij die dat niet doen) en bij degenen die geen of minder dan € 450 aan woonlasten hebben (74% 
tegen 44% bij de groep € 450-649 en 31% bij de groep € 650 of hoger. Het samen willen wonen 
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speelt vooral in Molenhoek een rol (41%), bij degenen die een opleiding volgen (43%) en bij hen die 
tussen 450 en 649 € aan woonlasten hebben. Zie tabel 5. 

 
Reden om te verhuizen 

 
Groter Zelfstandig Alleen 

wonen 
Samenwonen 

leeftijd 19-24 jaar 15,0% 66,7% 18,3% 35,0% 

  25-30 jaar 10,4% 58,3% 22,9% 25,0% 

woonplaats Molenhoek 7,7% 69,2% 12,8% 41,0% 

Mook 4,9% 61,0% 29,3% 24,4% 

overig 29,6% 59,3% 18,5% 25,9% 

opleiding volgt opleiding 16,3% 65,3% 26,5% 42,9% 

volgt geen 
opleiding 

10,2% 61,0% 15,3% 20,3% 

woonsituatie bij ouders 1,4% 77,0% 24,3% 28,4% 

niet bij ouders 38,2% 32,4% 11,8% 35,3% 

geslacht man 7,7% 67,3% 19,2% 23,1% 

  vrouw 17,9% 58,9% 21,4% 37,5% 

netto beschikbaar minder dan 750 13,3% 76,7% 26,7% 36,7% 

750-1500 18,8% 62,5% 21,9% 34,4% 

meer dan 1500 8,9% 53,3% 15,6% 24,4% 

woonlasten niets 4,7% 74,4% 27,9% 27,9% 

<450 7,4% 74,1% 22,2% 25,9% 

450-649 38,9% 44,4% 11,1% 44,4% 

650 en hoger 18,8% 31,3% 0,0% 25,0% 

Tabel 5 - Reden om te willen verhuizen 

Verhuizen, alleen of met een ander 
De respondent werd gevraagd dat als hij zou willen verhuizen, met wie hij dat zou willen doen. De 
twee grootste groepen zijn hierbij, zoals niemand zal verbazen: met vriend(in)/partner/geliefde 
(56%) of alleen/niemand (29%). In een beperkt aantal gevallen komen daar nog kinderen met een 
man of huisdieren bij. Een groep van 5 procent heeft nog geen idee wat ze precies zouden doen. 
 
De behoefte om met een vriend(in) samen te gaan wonen als reden om te willen verhuizen is relatief 
het sterkst bij de jongste groep (64 tegen 47%), het minst in Mook (46%) waar vooral het alleen 
willen wonen een belangrijke rol speelt (40%). Verder zien we dat de degenen die een opleiding 
volgen het samen willen gaan wonen vaker opgeven als een reden (68% tegen 47%), degenen die 
niet bij de ouders wonen eveneens (61% tegen 51%). Met name de groep met de woonlasten tussen 
450 en 649 valt in deze zin op. Van hen geeft 71 procent het samen willen gaan wonen als reden op. 
Zie tabel 6. 
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Met wie verhuizen?  

 
‘Alleen’ ‘Mijn 

vriend(in), 
partner’ 

‘Nog 
onbekend, 
geen idee’ 

Overig 

leeftijd 19-24 jaar 29,9% 64,2% 3,0% 3% 
 

25-30 jaar 28,6% 47,1% 4,3% 20% 

woonplaats Molenhoek 26,9% 61,5% 3,8% 8% 
 

Mook 39,6% 45,8% 4,2% 10% 
 

overig 19,4% 61,1% 2,8% 17% 

opleiding volgt opleiding 21,4% 67,9% 3,6% 7% 
 

volgt geen opleiding 34,6% 46,9% 3,7% 15% 

woonsituatie bij ouders 36,0% 50,7% 5,3% 8% 
 

niet bij ouders 21,0% 61,3% 1,6% 16% 

geslacht man 31,7% 55,6% 3,2% 10% 
 

vrouw 27,0% 55,4% 4,1% 14% 

netto geld minder dan 750 24,2% 51,5% 12,1% 12% 
 

750-1500 26,8% 61,0% 2,4% 10% 
 

meer dan 1500 34,5% 51,7% 0,0% 14% 

woonlast niets 31,3% 52,1% 10,4% 6% 
 

<450 38,2% 50,0% 0,0% 12% 
 

450-649 20,8% 70,8% 0,0% 8% 
 

650 en hoger 20,8% 54,2% 0,0% 25% 

Tabel 6 - Met wie verhuizen? 

Hoelang al op zoek? 
Er zijn nogal wat verschillen in de duur dat men op zoek is naar andere woonruimte. Iets meer dan 30 
procent geeft aan nog niet echt gezocht te hebben maar wel van plan zijn dat te gaan doen. Een iets 
grotere groep is al 1-3 jaar aan het zoeken. De rest is korter (24%) of langer (13%) aan het zoeken. 

 

 
Afbeelding 6 - Hoelang al op zoek? 

De jongste groep is nog niet echt op zoek naar een andere woonruimte, we zien namelijk dat 42 
procent in die groep nog niet aan het zoeken is. Anders ligt dat voor de groep 25-30 jaar waarvan 41 
procent tussen de 1 en 3 jaar aan het zoeken is. Jongeren in Molenhoek zijn gemiddeld genomen ook 
iets langer op zoek dan die in Mook. Omdat nog in opleiding voor een belangrijk deel samengaat met 
de leeftijd, zien we ook bij deze groep dat die duidelijk minder met het zoekproces bezig is. Wonen 
bij de ouders is in zekere mate een reden om te gaan zoeken. Mannen zijn er ook wat actiever mee 
bezig dan vrouwen. Minder geld beschikbaar betekent ook minder aan het zoeken. Opvallend is nog 
dat degenen die een woonlast hebben van minder dan € 450 al wat langer om zich heen kijken. 

‘Korter dan 
6 maanden’

7%
‘6 -12 

maanden’
17%

‘1 - 3  jaar’
32%

‘4 - 6 jaar’
8%

‘Langer dan 
6 jaar’

5%

‘Ik heb nog 
niet gezocht 
naar andere 
woonruimte

, maar wil 
het wel 

gaan doen’
31%



 12 

 
Hoelang aan het zoeken? 

 
< 12 

maanden 
1-3 jaar >=4 jaar Nog niet gezocht, 

wel van plan 

 leeftijd 19-24 jaar 25,4% 23,9% 9,0% 41,8% 

25-30 jaar 21,9% 40,6% 18,8% 18,8% 

woonplaats Molenhoek 20,4% 38,8% 10,2% 30,6% 

Mook 29,8% 23,4% 12,8% 34,0% 

overig 20,6% 35,3% 20,6% 23,5% 

opleiding volgt opleiding 22,6% 26,4% 13,2% 37,7% 

volgt geen 
opleiding 

24,4% 35,9% 14,1% 25,6% 

woonsituatie bij ouders 20,0% 36,0% 16,0% 28,0% 

niet bij ouders 28,6% 26,8% 10,7% 33,9% 

geslacht man 27,0% 34,9% 12,7% 25,4% 

vrouw 20,6% 29,4% 14,7% 35,3% 

netto beschikbaar minder dan 750 28,1% 25,0% 9,4% 37,5% 

750-1500 23,7% 31,6% 15,8% 28,9% 

meer dan 1500 20,7% 36,2% 15,5% 27,6% 

woonlasten niets 19,6% 26,1% 13,0% 41,3% 

<450 14,7% 47,1% 17,6% 20,6% 

450-649 26,1% 26,1% 8,7% 39,1% 

650 en hoger 36,4% 31,8% 13,6% 18,2% 

Afbeelding 7 - Hoelang aan het zoeken? 

Waar gaat de voorkeur naar uit? 
Drie op de tien respondenten die hebben aangegeven wel te willen verhuizen of er in ieder geval 
over te willen denken, hebben een voorkeur voor huren, ruim 40 procent zou willen kopen en ruim 
een kwart zegt dat het niet uitmaakt. 
 

 
Afbeelding 8 - Koop of huur? 

De wens om een huis te kopen is het duidelijkst bij de oudere leeftijdsgroep, bij degenen die geen 
opleiding volgen, niet bij de ouders wonen, veel geld netto beschikbaar hebben, een relatief hoge 
woonlast hebben en relatief kort zoeken. 

 
Kopen of huren 

 
‘Ik wil bij- 

voorkeur huren’ 
‘Ik wil bij- 

voorkeur kopen’ 
‘Maakt me niet 

uit’ 

leeftijd 19-24 jaar 37,3% 32,8% 29,9% 

‘Ik wil bij 
voorkeur 

huren’
30%

‘Ik wil bij 
voorkeur 

kopen’
43%

‘Maakt me 
niet uit’

27%
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25-30 jaar 21,9% 54,7% 23,4% 

woonplaats Molenhoek 28,6% 38,8% 32,7% 

Mook 34,0% 42,6% 23,4% 

overig 26,5% 50,0% 23,5% 

opleiding volgt opleiding 35,8% 28,3% 35,8% 

volgt geen opleiding 25,6% 53,8% 20,5% 

woonsituatie bij ouders 33,3% 32,0% 34,7% 

niet bij ouders 25,0% 58,9% 16,1% 

geslacht man 25,4% 49,2% 25,4% 

vrouw 33,8% 38,2% 27,9% 

netto geld minder dan 750 34,4% 21,9% 43,8% 

750-1500 31,6% 34,2% 34,2% 

meer dan 1500 27,6% 62,1% 10,3% 

woonlast niets 30,4% 32,6% 37,0% 

<450 35,3% 23,5% 41,2% 

450-649 39,1% 60,9% 0,0% 

650 en hoger 13,6% 77,3% 9,1% 

hoelang zoeken < 12 maanden 22,6% 58,1% 19,4% 

1-3 jaar 38,1% 33,3% 28,6% 

>=4 jaar 38,9% 22,2% 38,9% 

nog niet echt gezocht 22,5% 52,5% 25,0% 

Tabel 7 - Kopen of huren? 

 

Molenhoek, Mook, of elders 
En dan komt natuurlijk de vraag of ze bij voorkeur een woning zoeken in de gemeente Mook en 
Middelaar, en misschien ook nog specifiek in een van de kernen. Het blijkt dat zo’n 40 procent wel in 
de gemeente wil wonen maar dat het niet echt uitmaakt waar. Zo’n 37 procent heeft echter een 
duidelijke voorkeur voor Molenhoek, en 16 procent voor Mook. Slechts één persoon zou in 
Middelaar willen wonen, een aantal te klein om de samenhang met de andere variabelen te bekijken. 
Zo’n 6 procent zoekt zijn heil buiten de gemeente. 

 

 
Afbeelding 9 - Waar willen wonen? 

 
De grote voorkeur voor Molenhoek zien we met name bij de oudere groep. Bijna de helft van hen wil 
bij voorkeur in Molenhoek wonen. Dat geldt helemaal voor de jongeren die al in Molenhoek wonen. 
Bij de Mookenaren is die wens duidelijk minder aanwezig (6%), ze kiezen wat neutraler en geven aan 
dat het niet zo veel uitmaakt waar het in de gemeente is. Degenen die wat ruimer in het geld zitten 

voorkeur in 
Middelaar’

1%

‘voorkeur in 
Molenhoek’

37%

‘bij 
voorkeur in 

Mook’
16%

‘ in deze 
gemeente, 
waar maakt 

niet uit’
40%

buiten de 
gemeente 
Mook en 

Middelaar’
6%



 14 

hebben ook een voorkeur voor Molenhoek evenals mensen met hogere woonlasten en een voorkeur 
hebben voor een koopwoning. Huurders maakt het niet zo veel uit waar in de gemeente een woning 
beschikbaar zou komen. 

 
Waar wonen? 

 
‘Bij voorkeur in 

Molenhoek’ 
‘Bij voorkeur 

in Mook’ 
‘In deze 

gemeente, 
waar maakt 

niet uit ’ 

‘Buiten de 
gemeente 

Mook en 
Middelaar’ 

leeftijd 19-24 jaar 26,9% 19,4% 43,3% 9,0% 

25-30 jaar 48,4% 12,5% 35,9% 3,1% 

woonplaats Molenhoek 63,3% 2,0% 30,6% 4,1% 

Mook 6,4% 27,7% 59,6% 4,3% 

overig 44,1% 20,6% 23,5% 11,8% 

opleiding volgt opleiding 35,8% 13,2% 41,5% 9,4% 

volgt geen opleiding 38,5% 17,9% 38,5% 3,8% 

woonsituatie bij ouders 30,7% 9,3% 52,0% 6,7% 

niet bij ouders 46,4% 25,0% 23,2% 5,4% 

geslacht man 41,3% 14,3% 39,7% 3,2% 

vrouw 33,8% 17,6% 39,7% 8,8% 

netto geld minder dan 750 25,0% 6,3% 53,1% 12,5% 

750-1500 34,2% 21,1% 36,8% 7,9% 

meer dan 1500 46,6% 19,0% 34,5% 0,0% 

woonlasten niets 30,4% 17,4% 41,3% 8,7% 

<450 32,4% 8,8% 52,9% 5,9% 

450-649 39,1% 26,1% 30,4% 4,3% 

650 en hoger 54,5% 18,2% 27,3% 0,0% 

hoelang zoeken < 12 maanden 38,7% 22,6% 32,3% 6,5% 

1-3 jaar 42,9% 9,5% 40,5% 7,1% 

>=4 jaar 33,3% 22,2% 44,4% 0,0% 

Nog niet echt gezocht 32,5% 15,0% 42,5% 7,5% 

huren of kopen ‘ik wil bij voorkeur huren’ 23,1% 17,9% 51,3% 5,1% 

‘ik wil bij voorkeur kopen’ 45,6% 21,1% 26,3% 7,0% 

‘maakt me niet uit’ 40,0% 5,7% 48,6% 5,7% 

Tabel 8 - Waar wonen?  

Ingeschreven bij woningcoöperatie en of makelaar? 
Op de vraag of ze ergens staan ingeschreven bij een woningcoöperatie of een makelaar geeft 80 
procent van degenen die in de gemeente zouden willen wonen, aan dat dat het geval is. Dit hoge 
percentage levert weinig verschillen op tussen de verschillende groepen. 
Van degenen die zijn ingeschreven zit 91 procent bij een woningbouwcoöperatie in de bak, 9 procent 
bij een studentenhuisvestingbureau, 7 procent bij een makelaar en 11 procent bij een 
bemiddelingsbureau. 

 

Hoelang ingeschreven? 
Aan degenen die zeggen ingeschreven te staan, is gevraagd hoelang dat het geval is. Het blijkt dat 10 
procent korter dan een jaar staat ingeschreven, ruim 30 procent tussen 1 en 2 jaar , een iets kleiner 
percentage 3 tot 4 jaar. Zo’n 30 procent is 5 jaar of langer ingeschreven. 
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Afbeelding 10 - Hoelang ingeschreven? 

Ook hier brengen we het aantal antwoordcategorieën terug en wel tot drie. Relatief kort staat met 
name de groep 19-24 jaar ingeschreven (54%), degenen die in Molenhoek wonen (46%), een 
opleiding volgen (56%), bij de ouders wonen (46%), mede daardoor geen woonlasten hadden (53%), 
pas sinds kort op zoek zijn naar een andere woonruimte (62%). 
 
Voor degenen die al 5 jaar of langer staan ingeschreven ligt de situatie duidelijk anders. Dat betreft 
met name de groep 25-30 jaar (46%), geen opleiding volgen (38%), niet bij de ouders wonen (41%), 
van wie de woonlasten € 650 of meer bedragen (58%), al vier jaar of langer op zoek zijn (65%). 

 
Hoelang ingeschreven? 

 
twee jaar of 

korter 
3-4 jaar 5 jaar of 

langer 

leeftijd 19-24 jaar 53,8% 32,7% 13,5% 

25-30 jaar 29,1% 25,5% 45,5% 

woonplaats Molenhoek 46,3% 34,1% 19,5% 

Mook 38,5% 28,2% 33,3% 

overig 38,5% 23,1% 38,5% 

opleiding volgt opleiding 55,8% 25,6% 18,6% 

volgt geen opleiding 31,3% 31,3% 37,5% 

woonsituatie bij ouders 45,9% 32,8% 21,3% 

niet bij ouders 34,8% 23,9% 41,3% 

geslacht man 40,4% 23,4% 36,2% 

vrouw 41,7% 33,3% 25,0% 

netto beschikbaar minder dan 750 50,0% 29,2% 20,8% 

750-1500 37,5% 28,1% 34,4% 

meer dan 1500 35,4% 31,3% 33,3% 

woonlasten niets 52,9% 20,6% 26,5% 

<450 40,0% 43,3% 16,7% 

450-649 40,0% 25,0% 35,0% 

650 en hoger 21,1% 21,1% 57,9% 

hoelang op zoek < 12 maanden 61,9% 23,8% 14,3% 

1-3 jaar 40,5% 32,4% 27,0% 

>=4 jaar 0,0% 35,3% 64,7% 

nog niet echt gezocht 50,0% 25,0% 25,0% 

huren of kopen ‘Ik wil bij voorkeur huren’ 32,4% 38,2% 29,4% 

‘Ik wil bij voorkeur kopen’ 47,4% 18,4% 34,2% 

‘maakt me niet uit’ 40,7% 33,3% 25,9% 

‘Korter dan 
een jaar’

10%

‘1-2 jaar’
31%

‘3-4 jaar’
29%

‘5-6 jaar’
16%

‘Langer dan 
6 jaar’
14%
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Hoelang ingeschreven? 
 

twee jaar of 
korter 

3-4 jaar 5 jaar of 
langer 

voorkeur woning gemeente 
Mook en Middelaar?’ 
  
  

‘bij voorkeur in Molenhoek’ 36,1% 33,3% 30,6% 

‘bij voorkeur in Mook’ 38,9% 22,2% 38,9% 

‘in deze gemeente, waar 
maakt niet uit’ 

44,4% 28,9% 26,7% 

Tabel 9 - Hoelang ingeschreven? 

Hoelang actief op zoek? 
Ingeschreven staan betekent nog niet dat men ook allemaal actief op zoek is naar een andere 
woonruimte. Uit de antwoorden op de vraag daarover blijkt dat bijna de helft korter dan een jaar 
daadwerkelijk actief met zoeken bezig is. Bijna 30 procent zoekt actief tussen 1 en 2 jaar, 18 procent 
tussen 3 en 4 jaar en de rest 5 jaar of langer. 

 

 

 
Afbeelding 11 - Hoelang actief op zoek? 

 
De oudste groep is in het algemeen duidelijk al langer actief aan het zoeken dan de jongste groep. 
Dat geldt ook voor degenen die geen opleiding volgen. De woonsituatie maakt hierbij weinig verschil. 
Mannen zijn gemiddeld ook al wat langer actief aan het uitkijken. Dat geldt ook voor degenen die 
willen huren en degenen die bij voorkeur in Molenhoek willen wonen. En hoe langer ingeschreven 
een wooncoöperatie of makelaar, hoe langer men actief aan het zoeken is. 

 
Hoelang actief op zoek? 

 
Korter dan 

een jaar 
1-2 jaar 3 jaar of 

langer 

leeftijd 19-24 jaar 61,5% 28,8% 9,6% 

25-30 jaar 32,7% 27,3% 40,0% 

woonplaats Molenhoek 53,7% 26,8% 19,5% 

Mook 46,2% 33,3% 20,5% 

overig 34,6% 23,1% 42,3% 

opleiding volgt opleiding 55,8% 20,9% 23,3% 

volgt geen opleiding 40,6% 32,8% 26,6% 

woonsituatie bij ouders 45,9% 29,5% 24,6% 

niet bij ouders 47,8% 26,1% 26,1% 

geslacht man 40,4% 31,9% 27,7% 

vrouw 51,7% 25,0% 23,3% 

netto beschikbaar minder dan 750 58,3% 25,0% 16,7% 

750-1500 37,5% 34,4% 28,1% 

meer dan 1500 45,8% 27,1% 27,1% 

woonlasten niets 52,9% 29,4% 17,6% 

‘Korter dan 
een jaar’

47%

‘1-2 jaar’
28%

‘3-4 jaar’
18%

‘5-6 jaar’
4%

‘Langer dan 
6 jaar’

3%
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Hoelang actief op zoek? 
 

Korter dan 
een jaar 

1-2 jaar 3 jaar of 
langer 

<450 40,0% 23,3% 36,7% 

450-649 45,0% 40,0% 15,0% 

650 en hoger 47,4% 15,8% 36,8% 

hoelang op zoek < 12 maanden 81,0% 14,3% 4,8% 

1-3 jaar 13,5% 56,8% 29,7% 

>=4 jaar 0,0% 17,6% 82,4% 

nog niet echt gezocht 95,8% 4,2% 0,0% 

huren of kopen ‘Ik wil bij voorkeur huren’ 32,4% 32,4% 35,3% 

‘Ik wil bij voorkeur kopen’ 60,5% 23,7% 15,8% 

‘maakt me niet uit’ 40,7% 29,6% 29,6% 

voorkeur woning 
gemeente Mook en 
Middelaar?’ 
  
  

‘voorkeur in Molenhoek’ 38,9% 30,6% 30,6% 

‘voorkeur in Mook’ 44,4% 33,3% 22,2% 

‘in deze gemeente, waar maakt 
niet uit’ 

51,1% 24,4% 24,4% 

hoelang ingeschreven twee jaar of korter 63,6% 29,5% 6,8% 

3-4 jaar 38,7% 32,3% 29,0% 

5 jaar of langer 31,3% 21,9% 46,9% 

Tabel 10 - Hoelang actief op zoek? 

Dat het nog niet gelukt is andere woonruimte te vinden is vooral gelegen in feit dat er nauwelijks 
passende huur- of koopwoningen zijn te vinden. Voor koopwoningen geldt dat voor 47 procent van 
de respondenten, bij huurwoningen voor 52 procent. Of de koopwoningen zijn te duur (46%). Voor 
34 procent geldt dat hun inkomen te laag is om te huren en voor 4 procent dat het juist te hoog is. 
 
Te laag inkomen om te huren geldt vooral voor de groep 19-24 jaar. Bijna 50 procent geeft dat aan 
als reden dat ze nog geen huis hebben kunnen huren, samenvallend met de groep die een opleiding 
volgt en degenen die minder dan € 750 netto per maand beschikbaar hebben. Alleen degenen die bij 
voorkeur een woning kopen en degenen die relatief hoge woonlasten hebben klagen vrijwel niet 
over geen passende huurwoningen. Degenen die willen huren klagen vrijwel niet over te dure 
koopwoningen. 

 
Waarom niet gelukt iets te 
vinden? 

 
Koop te 

duur 
Niet-

passende 
koop 

Niet-
passende 

huur 

Inkomen 
te laag 

leeftijd 19-24 jaar 36,5% 30,8% 57,7% 46,2% 

25-30 jaar 53,2% 61,3% 46,8% 24,2% 

woonplaats Molenhoek 46,5% 46,5% 48,8% 25,6% 

Mook 43,9% 41,5% 53,7% 31,7% 

overig 44,8% 55,2% 55,2% 48,3% 

opleiding volgt opleiding 28,6% 33,3% 57,1% 61,9% 

volgt geen opleiding 55,6% 55,6% 48,6% 18,1% 

woonsituatie bij ouders 39,3% 36,1% 57,4% 31,1% 

niet bij ouders 52,8% 60,4% 45,3% 37,7% 

geslacht man 47,4% 50,9% 50,9% 29,8% 

vrouw 43,9% 43,9% 52,6% 38,6% 

netto beschikbaar minder dan 750 36,0% 36,0% 48,0% 64,0% 

750-1500 32,4% 41,2% 64,7% 41,2% 

meer dan 1500 58,2% 56,4% 45,5% 16,4% 
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Tabel 11 - Waarom niet gelukt iets te krijgen? 

Woonwensen 
We hebben hierboven al gezien of de voorkeur uitgaat naar koop- of huurwoning. Hoe groot zou zo’n 
woonruimte minimaal moeten zijn, dat is dan de vraag. Een kleine groep (2%) is al blij met 11 tot 20 
m2, of met tussen 21 en 30 m2 (4%). De rest wil toch echter wel over meer woonruimte beschikken. 
Ruim een kwart (27%) zou iets willen tussen 31-50 m2, 14 procent tussen 51 en 75 m2, zo’n 9 procent 
ergens tussen 75 en 90 m2 en 23 procent wil het liefst meer dan 90 m2. Resteert een groep van 21 
procent die aangeeft dat het ze niet echt uitmaakt.  

 

 

 
Afbeelding 12 - Gewenste woonoppervlak 

Duidelijk is dat de groep 19-24 jaar, uit Mook, die nog een opleiding volgen, bij hun ouders wonen, 
weinig of geen woonlasten hebben, bij voorkeur willen huren waarbij het niet uitmaakt waar in de 
gemeente ze willen wonen of toch in Mook, in het algemeen genoegen nemen met een kleinere 
woning.  
De oudere groep, die geen opleiding volgt, niet bij de ouders woont, veel netto geld beschikbaar 
heeft, bij voorkeur wil kopen, in Molenhoek wil wonen, is met name op zoek naar grotere woningen. 

‘11-20 m2’
2%

‘21-30 m2’
4%

‘31-50 m2’
27%

‘51-75 m2’
14%

‘76-90 m2’
9%

‘Meer dan 
90 m2’

23%

‘Maakt me 
niet echt 

uit’
21%

woonlasten niets 33,3% 36,4% 48,5% 39,4% 

<450 53,1% 37,5% 65,6% 25,0% 

450-649 50,0% 50,0% 63,6% 40,9% 

650 en hoger 50,0% 77,3% 27,3% 27,3% 

hoelang op zoek < 12 maanden 33,3% 44,4% 44,4% 40,7% 

1-3 jaar 48,6% 48,6% 62,2% 27,0% 

>=4 jaar 56,3% 43,8% 68,8% 31,3% 

4.00 50,0% 50,0% 36,7% 40,0% 

huren of kopen ‘Ik wil bij voorkeur 
huren’ 

20,0% 17,1% 94,3% 45,7% 

‘Ik wil bij voorkeur 
kopen’ 

67,3% 67,3% 18,4% 18,4% 

‘maakt me niet uit’ 42,3% 50,0% 57,7% 50,0% 

voorkeur woning 
gemeente Mook en 
Middelaar?’ 
  
  

‘voorkeur in 
Molenhoek’ 

51,2% 58,1% 46,5% 30,2% 

‘voorkeur in Mook’ 42,1% 42,1% 52,6% 36,8% 

‘in deze gemeente, 
waar maakt niet uit’ 

44,7% 38,3% 55,3% 38,3% 

hoelang ingeschreven twee jaar of korter 42,9% 45,7% 48,6% 34,3% 

3-4 jaar 33,3% 36,7% 76,7% 30,0% 

5 jaar of langer 56,7% 53,3% 50,0% 43,3% 
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We hebben eerder gezien dat er twee belangrijke redenen zijn om te willen verhuizen: 
zelfstandig/alleen gaan wonen of samenwonen. Van de eerste groep neemt de helft genoegen met 
50 m2 of minder terwijl, zoals te verwachten is, van degenen die willen gaan samenwonen, 42 
procent tussen de 51 en 90 m2 wenst en ruim 20 procent >90 m2 en een gelijke groep met kleiner 
genoegen neemt.  

 
Hoe groot wonen <= 50m2 51-90 m2 >90 m2 Maakt niet 

uit 

zelfstandig/alleen 47,6% 22,6% 6,0% 23,8% 

samenwonen 22,6% 41,9% 22,6% 12,9% 

Tabel 12 - Hoe groot wonen naar reden verhuizen? 

Een woonruimte van maximaal 50 m2 spreekt de jongste groep wel aan (44%). |Ook de jongeren in 
Mook lijkt dat redelijk aantrekkelijk (40%), meer dan die in Molenhoek (28%). Dat geldt ook voor de 
degenen die een opleiding volgen, bij hun ouders wonen, minder geld netto beschikbaar hebben, 
geen of weinig woonlasten hebben, een voorkeur hebben voor Mook of juist geen voorkeur hebben, 
en 3-4 jaar ingeschreven staan.  
De ‘tussenmaat’ 51-90 m2 krijgt niet duidelijk een voorkeur van een specifieke groep. Meer dan 90 
m2 wordt duidelijk op prijs gesteld door de groep 24-30 jarigen (31%), die uit Molenhoek komen 
(29%), geen opleiding volgen (33%), niet bij de ouders wonen (39%), meer geld netto beschikbaar 
hebben en nu ook al hogere woonlasten hebben. 

 
Hoe groot wonen? 

 
<= 50m2 51-90 m2 >90 m2 Maakt niet uit 

leeftijd 19-24 jaar 44,4% 20,6% 14,3% 20,6% 

25-30 jaar 23,5% 25,0% 30,9% 20,6% 

woonplaats Molenhoek 27,5% 27,5% 29,4% 15,7% 

Mook 40,4% 23,4% 8,5% 27,7% 

overig 34,4% 15,6% 34,4% 15,6% 

opleiding volgt opleiding 40,4% 26,9% 7,7% 25,0% 

volgt geen opleiding 29,1% 20,3% 32,9% 17,7% 

woonsituatie bij ouders 41,7% 22,2% 9,7% 26,4% 

niet bij ouders 23,7% 23,7% 39,0% 13,6% 

geslacht man 33,9% 22,6% 22,6% 21,0% 

vrouw 33,3% 23,2% 23,2% 20,3% 

netto beschikbaar minder dan 750 40,0% 33,3% 10,0% 16,7% 

750-1500 36,8% 21,1% 15,8% 26,3% 

meer dan 1500 30,5% 18,6% 32,2% 18,6% 

woonlasten niets 43,2% 22,7% 9,1% 25,0% 

<450 44,1% 20,6% 17,6% 17,6% 

450-649 30,4% 17,4% 34,8% 17,4% 

650 en hoger 12,5% 29,2% 41,7% 16,7% 

hoelang op zoek < 12 maanden 37,9% 20,7% 24,1% 17,2% 

1-3 jaar 33,3% 30,8% 12,8% 23,1% 

>=4 jaar 38,9% 22,2% 16,7% 22,2% 

nog niet echt op 
zoek 

32,4% 16,2% 32,4% 18,9% 

huren of kopen ‘bij voorkeur huren’ 59,5% 16,2% 2,7% 21,6% 

‘bij voorkeur kopen’ 20,8% 26,4% 39,6% 13,2% 

‘maakt me niet uit’ 30,3% 24,2% 15,2% 30,3% 
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Hoe groot wonen? 
 

<= 50m2 51-90 m2 >90 m2 Maakt niet uit 

voorkeur woning 
gemeente Mook en 
Middelaar?’ 
  
  

‘voorkeur in 
Molenhoek’ 

24,5% 24,5% 38,8% 12,2% 

‘voorkeur in Mook’ 42,9% 23,8% 14,3% 19,0% 

‘in deze gemeente, 
waar maakt niet uit’ 

40,4% 21,2% 9,6% 28,8% 

hoelang ingeschreven twee jaar of korter 34,1% 31,8% 15,9% 18,2% 

3-4 jaar 41,9% 22,6% 12,9% 22,6% 

5 jaar of langer 31,3% 25,0% 25,0% 18,8% 

Tabel 13 - Hoe groot wonen? 

Soort wijk en woning 
Vrijwel iedereen wil wonen in een wijk met mensen van alle leeftijden (90%), maar een kwart ziet 
een buurt met vooral jongeren ook wel zitten. 
 
Waar ze het nog meer over eens zijn is dat ze in ieder geval geen ruimtes willen delen met anderen. 
Dat geeft 95 procent aan.  
 
Het soort woning waar men de komende twee jaar zou willen wonen is ook duidelijk. Het is een 
woonhuis (85%), een appartement (69%) en als het niet anders kan een tiny house (39%), een studio 
(29%), een hofje of woongemeenschap (22%), een wooncontainer (12%) of een kamer in een 
studentenhuis (11%).  
 
Belangstelling voor een studio is er vooral bij de groep 19-24 jaar, bij degenen die in Mook wonen, bij 
degenen die nog in opleiding zijn, bij hun ouders wonen, bij mannen, minder geld beschikbaar, 
weinig of geen woonlasten, die willen huren, maakt niet uit waar in de gemeente en die genoegen 
nemen met 50 of minder m2. 
Een tiny house valt ook bij anderen in de smaak, behalve bij degenen die willen kopen en een groter 
oppervlak willen dan 50 m2. 
De belangstelling voor een appartement is in vrijwel alle groepen groot, maar relatief het grootst bij 
de groep 19-24 jaar, bij degenen die in Mook wonen, degenen die geen opleiding volgen, bij de 
ouders wonen, minder geld beschikbaar, die willen huren, of het niet veel uitmaakt of het huur of 
koop is, en die genoegen nemen met een oppervlak van maximaal 50 m2 of tussen 50 en 90 m2.  
Een woonhuis wil vrijwel iedereen wel, met name de oudste groep, degenen die in Molenhoek 
wonen, die niet meer bij de ouders wonen, die willen kopen, en wat groter willen wonen. 

 
Voorkeurswoning 

 
Studio Tiny 

house 
Appartement Woonhuis 

leeftijd 19-24 jaar 37,1% 43,5% 77,4% 79,0% 

25-30 jaar 20,9% 34,3% 61,2% 91,0% 

woonplaats Molenhoek 24,0% 34,0% 64,0% 90,0% 

Mook 37,0% 41,3% 76,1% 73,9% 

overig 25,0% 43,8% 65,6% 93,8% 

opleiding volgt opleiding 41,2% 41,2% 84,3% 80,4% 

volgt geen opleiding 20,5% 37,2% 59,0% 88,5% 

woonsituatie bij ouders 40,8% 43,7% 83,1% 77,5% 

niet bij ouders 13,8% 32,8% 51,7% 94,8% 

geslacht man 35,5% 40,3% 72,6% 88,7% 

vrouw 22,4% 37,3% 65,7% 82,1% 

netto beschikbaar minder dan 750 40,0% 50,0% 83,3% 70,0% 

750-1500 35,1% 37,8% 75,7% 89,2% 



 21 

Voorkeurswoning 
 

Studio Tiny 
house 

Appartement Woonhuis 

meer dan 1500 20,3% 33,9% 59,3% 89,8% 

woonlasten niets 40,5% 35,7% 81,0% 83,3% 

<450 32,4% 44,1% 73,5% 76,5% 

450-649 21,7% 34,8% 65,2% 91,3% 

650 en hoger 8,3% 37,5% 45,8% 95,8% 

hoelang op zoek < 12 maanden 21,4% 39,3% 64,3% 78,6% 

1-3 jaar 28,2% 43,6% 71,8% 92,3% 

>=4 jaar 33,3% 55,6% 77,8% 77,8% 

4.00 35,1% 32,4% 73,0% 83,8% 

huren of kopen ‘bij voorkeur huren’ 54,1% 56,8% 89,2% 64,9% 

‘bij voorkeur kopen’ 9,6% 26,9% 50,0% 96,2% 

‘maakt me niet uit’ 33,3% 45,5% 84,8% 87,9% 

voorkeur woning gemeente 
Mook en Middelaar?’ 
  
  

‘voorkeur in 
Molenhoek’ 

20,4% 30,6% 67,3% 91,8% 

‘voorkeur in Mook’ 15,0% 45,0% 70,0% 90,0% 

‘in deze gemeente, 
waar maakt niet uit’ 

42,3% 50,0% 75,0% 76,9% 

hoelang ingeschreven twee jaar of korter 32,6% 39,5% 62,8% 86,0% 

3-4 jaar 25,8% 38,7% 87,1% 74,2% 

5 jaar of langer 25,0% 34,4% 68,8% 90,6% 

hoeveel m2 <= 50m2 45,5% 61,4% 90,9% 72,7% 

51-90 m2 13,3% 26,7% 66,7% 90,0% 

>90 m2 3,3% 16,7% 26,7% 100,0% 

maakt niet uit 48,0% 40,0% 84,0% 84,0%  

Tabel 14 - Soort woning? 

Van degenen die als reden voor verhuizing aangeven om zelfstandig/alleen te willen wonen , vindt 
bijna de helft een studio prima. De belangstelling voor een tiny house ligt iets hoger, maar een 
appartement wordt door 90 procent van hen op prijs gesteld en een woonhuis door 80 procent. 
Bij degenen die willen gaan samenwonen is de voorkeur voor een studio (16%) en tiny house (29%) 
duidelijk kleiner, zij hebben liever een appartement (65%) of een woonhuis (94%). 

 
Reden verhuizen 

 
Studio Tiny house Appartement Woonhuis 

zelfstandig willen wonen 
 

40,6% 51,6% 90,6% 79,7% 

alleen willen gaan wonen 
 

60,0% 65,0% 90,0% 75,0% 

samenwonen 
 

16,1% 29,0% 64,5% 93,5% 

Tabel 15 - Soort huis met reden verhuizen 

Maximale netto woonlast 
De maximale netto woonlast (na aftrek van huurtoeslag of belastingaftrek exclusief gas, water en 
elektra) die respondenten kunnen dragen, loopt uiteraard ook sterk uiteen. Voor 11 procent ligt de 
grens bij € 450. Ruim een derde heeft tussen €450 en €600 per maand beschikbaar. Bijna 30 procent 
denkt aan € 600 tot € 750 en 21 procent wil daarbij nog wel € 250 leggen en komt dus op een 
maximum van € 1.000 uit. De groep die nog meer kan betalen is erg klein, namelijk 5 procent. 
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Afbeelding 13 - Maximale netto woonlast 

Om de samenhang met andere variabelen te bekijken brengen we de maximale woonlast terug tot 4 
categorieën.  
Wat zijn de kenmerken van degenen die max € 450 kunnen opbrengen? Het gaat vooral om 27 
procent van degenen die minder dan € 750 netto beschikbaar hebben. 
De categorie die tussen € 450 en € 600 zegt te kunnen opbrengen wordt vooral gekenmerkt door de 
jongere groep (49%), de helft van degenen die een opleiding volgen, bij hun ouders wonen (42%), 
minder dan € 750 netto ter beschikking hebben (57%), tussen 3 en 6 jaar staan ingeschreven bij een 
woningcoöperatie of makelaar (61%) en met een relatief kleine woning genoegen nemen (48%). 
 
De haalbare hogere woonlasten zijn vooral weggelegd voor de oudere groep, die geen opleiding 
volgt, mannen, de hogere inkomens, die willen kopen en, lang ingeschreven staan. 

 
Maximale netto woonlast 

 
Max 450 450-600 600-750 >750 

leeftijd 19-24 jaar 12,7% 49,2% 25,4% 12,7% 

25-30 jaar 8,8% 22,1% 30,9% 38,2% 

woonplaats Molenhoek 7,8% 33,3% 27,5% 31,4% 

Mook 12,8% 40,4% 27,7% 19,1% 

overig 12,5% 31,3% 31,3% 25,0% 

opleiding volgt opleiding 19,2% 50,0% 21,2% 9,6% 

volgt geen opleiding 5,1% 25,3% 32,9% 36,7% 

woonsituatie bij ouders 13,9% 41,7% 26,4% 18,1% 

niet bij ouders 6,8% 27,1% 30,5% 35,6% 

geslacht man 8,1% 25,8% 37,1% 29,0% 

vrouw 13,0% 43,5% 20,3% 23,2% 

netto beschikbaar minder dan 750 26,7% 56,7% 13,3% 3,3% 

750-1500 13,2% 42,1% 28,9% 15,8% 

meer dan 1500 1,7% 20,3% 35,6% 42,4% 

woonlasten niets 20,5% 47,7% 15,9% 15,9% 

<450 11,8% 41,2% 38,2% 8,8% 

450-649 0,0% 30,4% 47,8% 21,7% 

650 en hoger 4,2% 8,3% 20,8% 66,7% 

hoelang op zoek < 12 maanden 3,4% 37,9% 27,6% 31,0% 

1-3 jaar 10,3% 23,1% 43,6% 23,1% 

>=4 jaar 11,1% 50,0% 22,2% 16,7% 

4.00 16,2% 32,4% 21,6% 29,7% 

huren of kopen ‘Ik wil bij voorkeur huren’ 13,5% 48,6% 24,3% 13,5% 

‘Ik wil bij voorkeur kopen’ 3,8% 15,1% 39,6% 41,5% 

‘Max 450 
euro per 
maand’

11%

‘450-600 
euro per 
maand’

35%
‘600-750 
euro per 
maand’

28%

‘750-1000 
euro per 
maand’

21%

‘1000-1200 
euro per 
maand’

3%

‘Meer dan 
1200 euro 

per maand’
2%
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‘maakt me niet uit’ 18,2% 45,5% 21,2% 15,2% 

voorkeur woning 
gemeente Mook en 
Middelaar?’ 
  
  

‘voorkeur in Molenhoek’ 8,2% 26,5% 30,6% 34,7% 

‘voorkeur in Mook’ 4,8% 42,9% 38,1% 14,3% 

‘in deze gemeente, waar 
maakt niet uit’ 

15,4% 36,5% 26,9% 21,2% 

hoelang ingeschreven twee jaar of korter 11,4% 36,4% 25,0% 27,3% 

3-4 jaar 6,5% 61,3% 22,6% 9,7% 

5 jaar of langer 12,5% 28,1% 40,6% 18,8% 

hoeveel m2 <= 50m2 18,2% 47,7% 25,0% 9,1% 

51-90 m2 16,7% 30,0% 36,7% 16,7% 

>90 m2 0,0% 16,7% 23,3% 60,0% 

maakt niet uit 3,7% 40,7% 29,6% 25,9% 

Tabel 16 - Maximaal haalbare woonlast 

Is Molenhoek-Zuid een optie? 
Op de vraag of ze eventueel in Molenhoek-Zuid zouden willen wonen zegt bijna niemand nee. Zo’n 
12 procent heeft dan het liefst een gezinswoning met sociale huur, zo’n 27 procent heeft een 
voorkeur voor een appartement met sociale huur; een studio met sociale huur ziet 4 procent wel 
zitten. De grootste groep echter (46%) zou het liefst een koopwoning/appartement/studio willen 
hebben met hypotheekgarantie. Slechts een zeer beperkte groep heeft belangstelling voor een koop- 
of huurwoning in de vrije sector. 
 

 

 
Tabel 17 - Woonwens Molenhoek-Zuid 

Voor de studio/appartementen met sociale huur is vooral belangstelling bij de groep 19-24 jaar 
(39%), bij vrouwen (37%), degenen die een opleiding volgen (46%), die bij ouders wonen (42%), in de 
lagere inkomens, met lage woonlasten, die willen huren (70%), die het niet zo veel uitmaakt waar ze 
in de gemeente zouden kunnen wonen (42%), relatief klein willen wonen (64%) en een woonlast van 
maximaal € 450 aankunnen. 
 
De gezinswoningen met sociale huur zijn vooral in trek bij degenen die al 4 jaar of langer zoeken 
(28%) en tussen 50 en 90 m2 woonruimte willen hebben (40%). 
Een koopwoning met hypotheekgarantie is vooral gewild bij de groep 25-30 jaar (56%), bij mannen 
(50%), geen opleiding volgend (58%), die niet bij de ouders wonen (62%), meer dan € 1.500 netto 
beschikbaar hebben (59%), relatief hoge woonlasten hebben, in Molenhoek willen wonen (57%), bij 
voorkeur willen kopen (85%), ruim willen wonen (89%) en € 600 of meer per maand woonlasten 
kunnen dragen.  

studio met 
sociale huur

4%
appartement 
met sociale 

huur
27%

gezinswoning 
met sociale 

huur
12%

vrijesectorhuur
woning

4%

koopwoning-
appartement-

studio met 
hypotheekgar

antie’
46%

vrijesectorwoning
4%

‘Nee’
3%
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Soort woning 

 
Studio/appar-

tement 
sociale huur 

Gezinswoning 
met sociale 

huur 

Koopwoning 
met 

hypotheek-
garantie 

Vrije sector 

leeftijd 19-24 jaar 39,3% 13,1% 37,7% 9,8% 

25-30 jaar 25,8% 12,1% 56,1% 6,1% 

woonplaats Molenhoek 33,3% 14,6% 43,8% 8,3% 

Mook 37,0% 10,9% 41,3% 10,9% 

overig 25,0% 12,5% 59,4% 3,1% 

geslacht man 26,7% 13,3% 50,0% 10,0% 

vrouw 37,3% 11,9% 44,8% 6,0% 

opleiding volgt opleiding 46,0% 16,0% 30,0% 8,0% 

volgt geen opleiding 23,4% 10,4% 58,4% 7,8% 

woonsituatie bij ouders 42,0% 11,6% 34,8% 11,6% 

niet bij ouders 20,7% 13,8% 62,1% 3,4% 

netto beschikbaar minder dan 750 40,0% 20,0% 36,7% 3,3% 

750-1500 36,1% 19,4% 36,1% 8,3% 

meer dan 1500 27,1% 5,1% 59,3% 8,5% 

woonlasten niets 39,5% 14,0% 37,2% 9,3% 

<450 44,1% 14,7% 35,3% 5,9% 

450-649 21,7% 13,0% 60,9% 4,3% 

650 en hoger 13,0% 4,3% 69,6% 13,0% 

hoelang op zoek < 12 maanden 29,6% 14,8% 51,9% 3,7% 

1-3 jaar 35,9% 12,8% 38,5% 12,8% 

>=4 jaar 38,9% 27,8% 27,8% 5,6% 

nog niet echt zoeken 29,7% 2,7% 59,5% 8,1% 

huren of kopen ‘Ik wil bij voorkeur huren’ 70,3% 18,9% 2,7% 8,1% 

‘Ik wil bij voorkeur kopen’ 3,8% 3,8% 84,6% 7,7% 

‘Maakt me niet uit’ 37,5% 18,8% 34,4% 9,4% 

voorkeur woning 
gemeente Mook en 
Middelaar 
  
  

‘voorkeur in Molenhoek’ 26,5% 12,2% 57,1% 4,1% 

‘voorkeur in Mook’ 28,6% 14,3% 42,9% 14,3% 

‘in deze gemeente, waar 
maakt niet uit’ 

42,0% 12,0% 36,0% 10,0% 

hoelang 
ingeschreven 

twee jaar of korter 34,1% 14,6% 43,9% 7,3% 

3-4 jaar 41,9% 16,1% 29,0% 12,9% 

5 jaar of langer 34,4% 15,6% 43,8% 6,3% 

hoeveel m2 <= 50m2 63,6% 4,5% 25,0% 6,8% 

51-90 m2 6,7% 40,0% 50,0% 3,3% 

>90 m2 3,6% 0,0% 89,3% 7,1% 

maakt niet uit 40,0% 8,0% 36,0% 16,0% 

max netto woonlast max 450 64,3% 14,3% 21,4% 0,0% 

450-600 51,1% 15,6% 24,4% 8,9% 

600-750 16,2% 13,5% 64,9% 5,4% 

>750 9,7% 6,5% 71,0% 12,9% 

Tabel 18 - Woningvoorkeur Molenhoek-Zuid 

Als ze eenmaal verhuisd zijn naar Molenhoek-Zuid wil bijna de helft (47%) daar langer dan 5 jaar 
blijven wonen. Zo’n 16 procent wil dat in ieder geval tussen de 3 en 5 jaar. De rest weet het nog niet. 



 25 

 
Degenen die aangeven langer dan 5 jaar in Molenhoek-Zuid te willen wonen behoren met name tot 
de groep 25-30 jaar (66%), mannen (56%), degenen die geen opleiding volgen (58%), niet bij de 
ouders wonen (63%) en relatief veel netto geld beschikbaar hebben. 
De meesten van de jongere groep weten nog niet hoelang ze in Molenhoek Zuid zouden willen 
blijven wonen (54%). 
 

Hoelang in Molenhoek-
Zuid wonen 

 
‘3 - 5 jaar’ ‘langer dan 5 

jaar’ 
‘weet ik nog 

niet’ 
leeftijd 19-24 jaar 19,7% 26,2% 54,1% 

25-30 jaar 13,2% 66,2% 20,6% 

woonplaats Molenhoek 17,6% 45,1% 37,3% 

Mook 15,6% 40,0% 44,4% 

overig 15,6% 59,4% 25,0% 

geslacht man 18,0% 55,7% 26,2% 

vrouw 14,7% 39,7% 45,6% 

opleiding volgt opleiding 28,0% 30,0% 42,0% 

volgt geen opleiding 8,9% 58,2% 32,9% 

woonsituatie bij ouders 25,7% 34,3% 40,0% 

niet bij ouders 5,1% 62,7% 32,2% 

netto beschikbaar minder dan 750 27,6% 24,1% 48,3% 

750-1500 10,8% 40,5% 48,6% 

meer dan 1500 15,3% 62,7% 22,0% 

woonlasten niets 20,9% 27,9% 51,2% 

<450 20,6% 44,1% 35,3% 

450-649 13,0% 65,2% 21,7% 

650 en hoger 8,3% 75,0% 16,7% 

hoelang op zoek < 12 maanden 32,1% 42,9% 25,0% 

1-3 jaar 15,4% 51,3% 33,3% 

>=4 jaar 16,7% 61,1% 22,2% 

4.00 8,3% 38,9% 52,8% 

huren of kopen ‘Ik wil bij voorkeur huren’ 35,1% 21,6% 43,2% 

‘Ik wil bij voorkeur kopen’ 7,5% 69,8% 22,6% 

‘maakt me niet uit’ 12,9% 38,7% 48,4% 

voorkeur woning 
gemeente Mook en 
Middelaar  
  
  

‘voorkeur in Molenhoek’ 14,3% 59,2% 26,5% 

‘voorkeur in Mook’ 14,3% 42,9% 42,9% 

‘in deze gemeente, waar 
maakt niet uit’ 

22,0% 38,0% 40,0% 

hoelang ingeschreven twee jaar of korter 18,6% 37,2% 44,2% 

3-4 jaar 25,8% 48,4% 25,8% 

5 jaar of langer 12,5% 53,1% 34,4% 

hoeveel m2 <= 50m2 29,5% 29,5% 40,9% 

51-90 m2 16,7% 56,7% 26,7% 

>90 m2 3,3% 63,3% 33,3% 

maakt niet uit 8,0% 48,0% 44,0% 

max netto woonlast max 450 14,3% 42,9% 42,9% 

450-600 26,7% 26,7% 46,7% 

600-750 13,5% 56,8% 29,7% 

>750 6,1% 66,7% 27,3% 
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voorkeurswoning studio/appartement 
sociale huur 

27,5% 20,0% 52,5% 

gezinswoning met sociale 
huur 

12,5% 50,0% 37,5% 

koopwoning met 
hypotheekgarantie 

8,3% 66,7% 25,0% 

vrije sector 30,0% 50,0% 20,0% 

 

Wensen, verzoeken, opmerkingen 
Aan het eind van de vragenlijst werd de mogelijkheid geboden nog wensen uit te spreken of 
verzoeken te doen waar de gemeente, woningbouwers en andere organisaties rekening mee zouden 
kunnen houden. Daar is door de helft van de respondenten gebruik van gemaakt.  
 
De meest gemaakte opmerkingen hebben te maken met het verlenen van voorrang aan inwoners 
van de gemeente. Verder is vaak melding gemaakt van de wens dat elke woning een buitenruimte 
moet hebben in de vorm van een balkon, loggia of tuin. De huizen moeten niet te dicht bij elkaar 
staan. Ook de appartementen moeten beschikken over een aparte slaapkamer. 
Er wordt gepleit om vooral te bouwen voor jongeren en senioren. 
Er wordt ook veel belang gehecht aan duurzaamheid, lage energielasten, zonnepanelen. Op zijn 
minst energiepositief, goede isolatie.  
 
Betaalbaarheid wordt ook door velen belangrijk gevonden. 
 
Ook worden opmerkingen gemaakt als: 

• Het zou fijn zijn als er een keer werd gekeken naar wie er komen te wonen, in plaats wie het 
meeste geld beschikbaar heeft, vooral voor de toekomst van het dorp. 

• Neem niet economie als uitgangspunt, maar welzijn van de mens. 

• Communiceer tijdig over de verhuur/verkoop 

• Denk aan fietsenstallingen 
 
Ruim de helft heeft een e-mailadres achtergelaten om de hoogte te worden gehouden van de 
uitkomsten van het onderzoek. Een even grote groep vindt het goed als nader contact wordt 
opgenomen in het geval er behoefte is aan nadere informatie.  
 
Maar liefst 26 mensen hebben zich bereid verklaard het WoonplatforMM te versterken. Met hen 
wordt contact opgenomen. 
  



 27 

    

Samenvatting 
 
Om zicht te krijgen op de woonwensen van jongeren in de gemeente Mook en Middelaar heeft het 
WoonplatforMM een enquête uitgezet onder deze groep. Directe aanleiding was het plan om in 
Molenhoek-Zuid een nieuwe wijk te bouwen. Via allerlei (sociale) media en via een uitnodiging door 
Destion aan deze groep in hun bestand, zijn de jongeren tussen 16 en 30 jaar uitgenodigd hun 
wensen kenbaar te maken. In totaal 142 jongeren hebben deze gelegenheid aangegrepen, met name 
tussen 19 en 30 jaar. Van hen woont 38 procent in Molenhoek en 29 procent in Mook. Deelnemers in 
Middelaar en Plasmolen vormen slechts 6 procent van de deelnemers, te weinig om hier aandacht 
aan te besteden. 
De deelnemersgroep bestaat voor 54 procent uit vrouwen, bijna 60 procent volgt een mbo-, hbo- of 
wo-opleiding. De meesten (55%) wonen bij hun ouders. Meer dan de helft heeft netto € 1.000 of 
meer beschikbaar. Omdat veel van de respondenten bij hun ouders wonen hebben velen (37%) geen 
woonlasten, dat geldt met name voor degenen die een opleiding volgen. Van degenen die dat niet 
doen, is meer dan de helft (58%) maandelijks minimaal € 450 aan woonlasten kwijt. 

 

Verhuisplannen 
Zo’n 70 procent wil binnen twee jaar ergens anders wonen. Bij degenen die in Molenhoek wonen 
leeft die wens bij drie kwart van de jongeren, in Mook bij 59 procent. Die wens is het sterkst bij 
degenen die maandelijks netto €750 of meer ter beschikking hebben en nu al woonlasten boven de 
€450 per maand hebben.  
Reden om te willen verhuizen is vooral gelegen in het zelfstandig (63%) willen gaan wonen, alleen 
(20%) of samen (31%). Meer dan de helft (56%) wil met een vriend(in), partner of geliefde gaan 
samenwonen.  
Veel jongeren (31%) zijn nog niet echt op zoek gegaan naar een andere woonruimte, van degenen 
die er wel mee bezigzijn, loopt de tijdspanne dat ze zoeken uiteen van een jaar of korter (24%), tot 4 
jaar of langer (15%). De groep 25-30 jaar is relatief het langst op zoek.  
 

Kopen of huren? 
Op de vraag of ze willen kopen of huren, antwoordt 43 procent dat ze bij voorkeur kopen, 30 procent 
zou willen huren. De rest maakt het niet uit. Binnen de groep 25-30 is de voorkeur voor kopen het 
grootst (55%). Die voorkeur neemt toe naarmate betrokkenen meer geld beschikbaar hebben en nu 
al hogere woonlasten hebben.  

 

Waar wonen? 
Van alle respondenten wil 94 procent het liefst in de gemeente Mook en Middelaar wonen, met 
name in Molenhoek (37%), minder in Mook (16%) of het maakt niet uit als het maar in de gemeente 
is (40%). Die voorkeur voor Molenhoek is het grootst voor de jongeren uit Molenhoek zelf (63%) en 
het betreft vooral degenen met een hoger inkomen en hogere woonlasten.  

 

Ingeschreven? 
Negen op de tien respondenten staan ingeschreven bij een woningcoöperatie (91%) of bij een 
makelaar (7%). Van hen staat 41 procent een jaar of minder ingeschreven, 29 procent 3 tot 4 jaar en 
de rest minimaal 5 jaar. 
 
Ingeschreven staan betekent niet in alle gevallen dat ze ook actief op zoek zijn. Bijna de helft is korter 
dan een jaar echt actief daarmee bezig, 28 procent tussen 1 en 2 jaar, en de rest minimaal 3 jaar. 
Uiteraard geldt hierbij dat de groep 25-30 jaar langer bezig is dan de jongere groep. Dat het niet 
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gelukt is een passende woning te vinden komt vooral doordat er te weinig passend aanbod is. Het is 
te duur om te kopen of het inkomen is te laag om te huren. 
 

Woonwensen 
Gevraagd naar het gewenste woonoppervlak wil 27 procent toch wel 31-50 m2, 14 procent tussen 51 
en 75 m2, zo’n 9 procent ergens tussen 75 en 90 m2 terwijl 23 procent het liefst meer dan 90 m2 wil. 
Het zijn met name jongeren in de leeftijdsgroep van 25-30 jaar, uit Molenhoek, die niet meer bij hun 
ouders wonen en relatief netto veel geld beschikbaar hebben en al veel uitgeven aan wonen, die 
vooral willen kopen. 
 
Vrijwel iedereen wil wonen in een wijk met inwoners van alle leeftijden en dan het liefst in een 
woonhuis (85%), een appartement (69%) en als het niet anders kan een tiny house (39%), een studio 
(29%), een hofje of woongemeenschap (22%), of eventueel een wooncontainer (12%) of een kamer 
in een studentenhuis (11%). De voorkeur hangt samen met leeftijd, het beschikbare geld, huren of 
kopen, de inschrijvingsduur en of ze al dan niet willen gaan samenwonen.  
 
Bijna de helft van de jongeren wil maximaal € 600 netto woonlasten (na aftrek van huurtoeslag of 
belastingaftrek exclusief gas, water en elektra) hebben, 28 procent tussen € 600 en € 750, de rest € 
750 en meer. 

 

 

Molenhoek-Zuid? 
Vrijwel alle respondenten zouden wel in Molenhoek-Zuid willen gaan wonen. Zo’n 39 procent wil dat 
in een vorm van sociale huur (gezinswoning: 12%; appartement: 27%; studio: 4%). De grootste groep 
(46%) wil een woonruimte kopen met hypotheekgarantie. De belangstelling voor vrijesectorhuur of -
koop is marginaal. 
 
Eenmaal verhuisd naar Molenhoek-Zuid wil bijna de helft (47%) daar langer dan 5 jaar blijven wonen. 
Dat zijn met name de wat oudere jongeren. 
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