Aan:

Alle (oud) inwoners van Hulsel.

Werkgroep Wonen

Op dit moment wordt door de gemeente een nieuw bestemmingsplan aan de Kanten (Sportpark)
voorbereid. Het is de bedoeling om binnen dit plan in 2 fases ongeveer 30 woningen te gaan bouwen.
Voor de toekomst van Hulsel is dit een unieke kans om de leefbaarheid op termijn te kunnen
continueren.
De Werkgroep Wonen (onderdeel van de Dorpsraad) heeft een eerste bijeenkomst met de gemeente
gehad en wil een serieuze gesprekspartner (namens de inwoners van Hulsel) zijn voor de gemeente.
Om dit te kunnen zijn willen we een beeld krijgen van de wensen m.b.t. wonen, die onder de inwoners
van Hulsel leven.
Daarom willen we van starters, doorstromers, senioren etc. weten welke woonbehoeften er nu en in de
toekomst zijn. Wij hebben hiervoor onderstaande vragenlijst opgesteld waarop je kunt aangeven wat je
woonwensen zijn. Hierdoor kan de werkgroep een goed beeld krijgen van de woningbehoefte. Dat
geeft de mogelijkheid om bij de gemeente de wensen van Hulsel kenbaar te maken.
Oud-inwoners van Hulsel die (misschien gedwongen door het gebrek aan woningen) Hulsel hebben
verlaten kunnen via www.dorpsraadhulsel.nl ook een vragenlijst invullen. Vragenlijsten inleveren bij
een van de leden (zie hieronder) of mailen naar: info@wonenhulsel.nl Inleveren: uiterlijk 1 maart.
Als je vragen hebt kun je die ook op dit e-mailadres, of bij een van de leden van de werkgroep, stellen.
Wij danken iedereen alvast voor de medewerking waarbij gegevens vertrouwelijk worden behandeld!
Werkgroep Wonen Hulsel : Gerrit van der Heijden (Wijenhof), Nol van der Heijden, Marc Wuyts,
Teun Jansen, Joris van der Heijden (Kerkekkers) en Jos van der Heijden
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:

……………………………………….

Adres:

……………………………………….

Voor welk soort woning heb je belangstelling?
0
Starterswoning
0
Geschakelde woning (doorstroming na starter)
0
2 onder 1 kapwoning
0
Vrije sectorwoning
0 Senioren (levensloop) woning

Heb je belangstelling voor een koop- / of huurwoning?

0
0

Koopwoning
Huurwoning

Wat is de gewenste oppervlakte van een kavel die je zou willen kopen of huren?
0
tot 150 m²
0
van 150 tot 200 m²
0 van 200 tot 300 m²
0
van 300 tot 400 m²
0
meer dan 400 m²
Wanneer wil je een bouwkavel in eigendom krijgen / een woning huren?
0
over 1 tot 3 jaar
0
over 3 tot 5 jaar
0 later

