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Samenvatting 

Ik woon er nu ook en wil hier
blijven wonen

84%

Dichtbij familie en/of vrienden
wonen

63%

Dichtbij familie en/of vrienden 
wonen

61%

Een kortere reisafstand tot 
werk of studie

22%

Waar wilt u bij voorkeur 
wonen? 

Waarom wilt u in 
Cranendonck wonen? 

Hoe beoordeelt u het 
beschikbare aanbod? 

In Cranendonck1

Buiten Cranendonck. Voorkeur voor 
Heeze Leende of elders   

In Cranendonck, Asten, Heeze Leende, 
Laarbeek en Someren. Geen voorkeur 

45%

Inwoners2 Overige woningzoekenden2

9%

74%

17%

Cranendonck3 5 woCom gemeenten

Aanbod 3,8 3,9

Onderhoud 6,0 6,2

Locatie 5,5 6,0

Betaalbaarheid 6,0 6,2

3: 55+’ers hebben vaker dan 
gemiddeld deze voorkeur.

3: Inwoners van Cranendonck, 
en mensen met een inkomen 

boven € 30.000,- zijn 
kritischer.

2: Inwoners hebben een 
sterke binding met de 

gemeente. De redenen van 
overige woningzoekenden zijn 

minder duidelijk.
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Verhuizen 
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Verhuisvoorkeuren van inwoners van Cranendock

74%

0%

4%

0%

0%

9%

13%

Cranendonck

Asten

Heeze Leende

Laarbeek

Someren

Alle 5 gemeente

Geen van de 5
gemeente

Driekwart van de inwoners van Cranendonck 
wil bij voorkeur verhuizen binnen de 
gemeente. 55+’ers hebben vaker dan 
gemiddeld deze voorkeur. 

Van de resterende inwoners wil de helft 
(13%) in één van de 5 woCom gemeente 
wonen en de andere helft wil graag elders 
wonen. 

In de bijlage is een verdeling van 
verhuisbehoefte opgenomen naar 
inkomenscategorieën en leeftijdscategorieën. 
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Voorkeuren van mensen die in Cranendonck willen wonen*

Maarheeze33%

Soerendonk11%

Alle dorpen5%

Budel 76%

Budel-Dorplein 9%

Budel-Schoot 17%

Gastel 9%

* Mensen hebben meerdere dorpen als voorkeur mogen aangeven
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Woningvoorkeuren van mensen die in Cranendonck willen wonen*

Tussenwoning in een rij53%

2 onder 1 kap / 
hoekwoning

49%

Vrijstaande woning 25%

Kamer of studio 8%

Nultredenwoning 50%

Appartement met 
lift

39%

Appartement zonder 
lift

15%

* Mensen hebben meerdere soorten woningen als voorkeur mogen aangeven
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Redenen om in Cranendonck te willen wonen 
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22%

61%

17%

22%

Ik woon er nu ook en wil hier 
blijven wonen

Dichtbij familie en/of vrienden 
wonen

Vanwege mijn verbondenheid 
met het dorp

Vanwege de aanwezigheid van 
huisarts, apotheek

Dichtbij familie en/of vrienden 
wonen

Een kortere reisafstand tot 
werk of studie

Vanwege de rustige, groene 
woonomgeving 

Vanwege mijn verbondenheid 
met het dorp
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Beoordeling beschikbare huurwoningen
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Leeswijzer

Respondenten is gevraagd de beschikbare huurwoningen te beoordelen op 4 aspecten.

Per aspect wordt het gemiddelde cijfer aangegeven en de verdeling van antwoorden in negatief (0-
6), neutraal (7 &8), positief (9 & 10) en mensen zonder mening: 

Doordat respondenten de mogelijkheid hadden om de aspecten te beoordelen met  ‘’geen mening’’ 
verschilt het aantal beoordelingen waarop de gemiddelde cijfers gebaseerd zijn. 

Ruimte in aanbod Staat van onderhoud

Locatie Betaalbaarheid

29%

36%

3%

32% Negatief

Neutraal

Positief

Geen mening

Cijfer
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NPS en rapportcijfer beschikbaar aanbod huurwoningen 

68%

14%

0%

18%

3,8 6,0

36%

25%

2%

36% 34%

31%

5%

31%

6,05,5

27%

27%
1%

44%

Aanbod Onderhoud Locatie Betaalbaarheid

88 respondenten hebben de woningen in Cranendonck beoordeeld.
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Beoordeling beschikbare huurwoningen: 
splitsing naar groepen
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Leeswijzer

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Beoordeeld aspect

Cijfer

Steekproef-
omvang 

Respondenten hebben het beschikbare huuraanbod 
beoordeeld op 4 aspecten. In de volgende slides is er een 
splitsing gemaakt tussen verschillende groepen. 
– Inwoners en overige woningzoekenden
– Leeftijd
– Inkomen
– Huurklasse
– Type woning

De splitsing in verschillende soorten huishouden is 
onderzocht maar de uitkomsten zijn niet representatief. 
Daarom is de splitsing naar verschillende soorten 
huishouden niet opgenomen in de volgende slides.
Cijfer: de cijfers op de aspecten zijn per groep 
weergegeven.
Steekproefomvang: doordat respondenten de mogelijkheid 
hadden om de aspecten te beoordelen met  ‘’geen 
mening’’ verschilt het aantal beoordelingen waarop de 
gemiddelde cijfers gebaseerd zijn. 
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5,9

5,5

6,0

3,7

6,4

5,6
5,9

4,3

Inwoners

Overige woningzoekenden

59 8 41 8 48 12 49

*

Inwoners van Cranendonck 
zijn kritischer over het 
beschikbare aanbod dan 
overige woningzoekenden.  

Rapportcijfers beschikbare huurwoningen – Inwoners vs overige 
woningzoekenden

* Door een beperkte steekproefomvang dient dit cijfer met voorzichtigheid gelezen te worden.

*
*

Hoe worden de beschikbare huurwoningen beoordeeld door inwoners en overige woningzoekenden met een 
voorkeur voor Cranendonck

Aanbod Onderhoud Locatie Betaalbaarheid

13

*
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Rapportcijfers beschikbare huurwoningen - Leeftijd

6,0
5,7

6,3

4,3

5,5
5,15,2

3,4

7,0

5,5

6,7

3,5

55+

31 tot 55

T/m 30

De verschillen tussen de 
leeftijdsgroepen zijn 
beperkt.

55+’ers zijn het meest 
positief over de ruimte in het 
aanbod.

Jongeren (t/m 30 jaar) zijn 
het meest positief over de 
staat van onderhoud en de 
betaalbaarheid.

* Door een beperkte steekproefomvang dient dit cijfer met voorzichtigheid gelezen te worden.

*

*

*

*

*

*
*

Aanbod Onderhoud Locatie Betaalbaarheid

Hoe worden de beschikbare huurwoningen beoordeeld door drie verschillende leeftijdscategorieën 

32 3212 25 7 18 24 6 18 10 1935

*
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Rapportcijfers beschikbare huurwoningen - Inkomen

6,7

6,1
6,5

4,0

6,7

5,3

6,6

3,6

5,55,35,4

3,7

Gezamenlijk inkomen €30.000+

Gezamenlijk inkomen t/m €30.000

1 persoons huishouden  t/m €22.500

*
*

* *
**

*

*

Mensen met een inkomen 
t/m € 22.500 zijn over het 
algemeen het meest kritisch 
over het beschikbare 
aanbod. 

* Door een beperkte steekproefomvang dient dit cijfer met voorzichtigheid gelezen te worden.

Aanbod Onderhoud Locatie Betaalbaarheid

Hoe worden de beschikbare huurwoningen beoordeeld door drie verschillende inkomenscategorieën 

43 17 27 11 10 34 12 34 1510 9 10
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5,3
5,0

4,5

3,0

6,5

5,7
6,0

3,6

5,9

5,5

6,0

3,9

50+ reacties

11 tot 50 reacties

0 tot 10 reacties

*

*

*

*

*

*

*

*

Rapportcijfers beschikbare huurwoningen – Aantal reacties

Mensen die meer dan 50 
keer gereageerd hebben op 
een woning zijn kritischer 
over het beschikbare aanbod 
huurwoningen.  

* Door een beperkte steekproefomvang dient dit cijfer met voorzichtigheid gelezen te worden.

Aanbod Onderhoud Locatie Betaalbaarheid

Hoe worden de beschikbare huurwoningen beoordeeld door drie groepen die een verschillend aantal keer 
gereageerd hebben op het beschikbare aanbod huurwoningen

54 15 34 12 2 40 14 45 133 2 3
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6,2

5,5

6,1

3,7

5,4
5,7

5,4

4,3

Sociaal €500-€720

Sociaal tot €500

*
*

*

Rapportcijfers beschikbare huurwoningen – Huurklasse

De verschillen tussen 
sociale huurwoningen tot 
€500 en de sociale 
huurwoningen tot €720 
zijn beperkt.  

* Door een beperkte steekproefomvang dient dit cijfer met voorzichtigheid gelezen te worden.

*

Aanbod Onderhoud Locatie Betaalbaarheid

Hoe worden de beschikbare huurwoningen beoordeeld in de drie huurklassen. Er zijn geen respondenten die 
een woning zoeken in de vrije sector 

16 10 39 12 1356 44 48
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5,9

5,2

5,7

3,3

5,55,3
5,7

3,9

5,9

5,3

5,8

3,9

5,2
5,5

4,7

3,1

Gezinswoning (Tussen, Hoek,
Vrijstaand)
Nultreden woning

Appartement met lift

Kamer, Studio of Appartement zonder
lift

*

*

36 54 7 17 22 39 8 19 31 41 11 21 31 44

*

Rapportcijfers beschikbare huurwoningen – Type woning

Het aanbod van kamers, 
studio’s en appartementen 
zonder lift wordt het meest 
kritisch beoordeeld. 

* Door een beperkte steekproefomvang dient dit cijfer met voorzichtigheid gelezen te worden.

*

Aanbod Onderhoud Locatie Betaalbaarheid

Hoe worden de vier verschillende typen beschikbare huurwoningen beoordeeld 

14 27

*

*
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Bijlage 
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Redenen om in Cranendonck te willen wonen

Inwoners (70) Overige woningzoekenden (18)

Ik woon er nu ook en wil hier blijven wonen* 84% N.v.t.

Ik verwacht er veel passend aanbod (sociale) huurwoningen 11% 17%

Ik verwacht er veel passend aanbod koopwoningen 3% 0%

Ik verwacht er passend aanbod nieuwbouwlocaties (woningen/grond) 1% 6%

Dichtbij familie en/of vrienden wonen 63% 61%

Tussen leeftijdsgenoten kunnen wonen 9% 11%

Vanwege mijn verbondenheid met het dorp 37% 17%

Vanwege de aanwezigheid/nabijheid van zorg (verpleeg-/verzorgingshuis) 4% 0%

Een kortere reisafstand tot werk of studie 14% 22%

Goede reismogelijkheden met openbaar vervoer 3% 6%

Vanwege de rustige, groene woonomgeving 17% 22%

Vanwege het aanwezige schoolaanbod 6% 11%

Vanwege het aanwezige winkelaanbod 14% 17%

Vanwege de sociale of culturele voorzieningen 3% 0%

Vanwege de aanwezige horeca 0% 0%

Vanwege de aanwezigheid van huisarts, apotheek* 19% 0%

Anders, namelijk 7% 11%

De opvallendste verschillen in scores tussen inwoners en overige woningzoekenden zijn aangegeven met een *  



Verhuisbehoefte inwoners Cranendonck naar leeftijdscategorieën

Onderstaand de verhuisbehoefte van inwoners van Cranendonck. De verhuisbehoefte is per leeftijdscategorie 
weergegeven. Tussen haakjes staat het percentage van respondenten uit de leeftijdscategorie die de specifieke 
keuze heeft aangegeven. 

Door een beperkte steekproefomvang per leeftijdscategorie zijn de resultaten indicatief. 

Cranendonck Asten Heeze Leende Laarbeek Someren Alle 5 Geen v/d 5 Totaal

T/m 30 jaar 10 (67%) 0 (0%) 2 (13%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (7%) 2 (13%) 15 (100%)

31 t/m 55 jaar 21 (60%) 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (17%) 7 (20%) 35 (100%)

55+ 38 (91%) 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 2 (5%) 42 (100%)

Totaal 69 (74%) 0 (0%) 4 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (9%) 12 (13%) 93 (100%)
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Verhuisbehoefte inwoners Cranendonck naar inkomenscategorieën

Onderstaand de verhuisbehoefte van inwoners van Cranendonck. De verhuisbehoefte is per inkomenscategorie 
weergegeven. Tussen haakjes staat het percentage van respondenten uit de inkomenscategorie die de 
specifieke keuze heeft aangegeven. 

Door een beperkte steekproefomvang per inkomenscategorie zijn de resultaten indicatief. 

Cranendonck Asten Heeze Leende Laarbeek Someren Alle 5 Geen v/d 5 Totaal

1 Persoons 
huishouden 
t/m €22.500 

42 (75%) 0 (0%) 3 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (9%) 6 (11%) 56 (100%)

Gezamenlijk 
inkomen t/m 
€30.000

14 (70%) 0 (0%) 1 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%) 4 (20%) 20 (100%)

Gezamenlijk 
inkomen 
boven 
€30.000

11 (79%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (14%) 1 (7%) 14* (100%)

Totaal 69 (74%) 0 (0%) 4 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (9%) 12 (13%) 93 (100%)

* Waarvan 6 met een gezamenlijk inkomen boven de €38.000
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