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l’escaut woonservice en Zeeuwland onderzoeken
woonwensen van huurders
l’escaut woonservice en Zeeuwland onderzoeken samen de woonbeleving en
woonwensen van hun huurders. Om de woningbehoefte scherp in beeld te
brengen ontvangen alle huurders in de gemeente Vlissingen deze week een
online enquête. Beide corporaties zien de noodzaak bewoners steeds meer te
betrekken bij het maken van plannen door te luisteren naar hun behoeften. Aan
de hand van de resultaten van het woonwensenonderzoek wordt beleid
opgesteld voor de komende jaren. De mening van huurders is dus belangrijk.

Online vragenlijst
Het woonwensenonderzoek wordt uitgevoerd door Stec groep. De vragen in de
enquête gaan over de huidige woonsituatie en woonbeleving, eventuele woonwensen
en mogelijke verhuisplannen. Ook zijn de corporaties benieuwd naar de tevredenheid
over de woonomgeving. Bij het opstellen van de enquête is nauw samengewerkt met
de Huurdersvereniging l’escaut. Zij pikken signalen op van huurders en vinden het
daarom belangrijk deze terug te zien in de enquête. Huurders kunnen de vragenlijst tot
14 april invullen via: www.enquetesmaken.com/s/woningbehoefte

Samenwerken met huurders staat centraal
Het doel van het onderzoek is erachter te komen welke woningen op termijn in
Vlissingen nodig zijn. Met andere woorden: wat zijn de woningbehoeften van de
huurders. Huurders betrekken bij diverse activiteiten wordt steeds belangrijker. “We
willen onze huurders centraal stellen bij alles wat we doen. De buitenwereld naar
binnen halen en goed beleid opstellen met oog voor de bewoners, daar staan we voor.
Dat doen we door eerst te luisteren naar bewoners en stakeholders. Wat willen zij?
Daar houden wij rekening mee in het maken van beleid. Door samen op te trekken
voegen we steeds meer waarde toe aan de samenleving,” aldus Jan Leo van
Deemter, directeur-bestuurder bij l’escaut. Bij dit onderzoek werkt l’escaut samen met
Zeeuwland. “Het is fijn samen te werken met een goede partner als Zeeuwland en iets
te kunnen betekenen voor onze huurders”.

Voor de redactie:
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jan Leo van Deemter, directeur-bestuurder l’escaut woonservice,
j.van.deemter@lescaut.nl, t: 06 167 60 536

Marco van der Wel, directeur-bestuurder Zeeuwland,
marco.vanderwel@zeeuwland.nl, t: 06 120 88 583

