
Samenvatting onderzoek verhuisbehoeften en 
beoordeling beschikbaar woningaanbod



Verhuisbehoefte 

Asten Cranendonck Heeze Leende Laarbeek Someren 

In de gemeente*

Buiten de gemeente. Voorkeur voor een van 
de andere vier gemeenten of elders   

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

51% 77%76%51%74%

12% 8%8%9%9%

37% 14%17%40%17%

De verhuisbehoefte van inwoners van Asten en Heeze Leende is afwijkend van de andere 3 woCom gemeenten. 
Waarbij de andere 3 woCom gemeenten driekwart van de inwoners bij voorkeur verhuist binnen de gemeente is dit 
voor Asten en Heeze Leende 51%.

Voor alle gemeenten geldt dat 55+’ers vaker dan gemiddeld de voorkeur hebben om binnen de gemeente te 
verhuizen. 

Inwoners van Heeze Leende geven vaker dan bij andere woCom gemeenten aan dat ze willen verhuizen buiten de 5 
woCom gemeenten. Dit geldt in sterkere mate voor jongeren (t/m 30 jaar).



Redenen om in de gemeente te willen wonen

Voor inwoners zijn de drie meest genoemde redenen om in een gemeente te willen wonen identiek.

Voor overige woningzoekenden zijn de drie meest genoemde redenen grotendeels identiek. De 2e en 3e verschillen tussen 
gemeenten in volgorde. De 3e reden voor Asten is afwijkend van de andere gemeenten namelijk: ‘’Ik verwacht er veel 
passend aanbod (sociale) huurwoningen’’.

‘’Ik verwacht er veel passend aanbod (sociale) huurwoningen’’ wordt in alle gemeenten vaker door overige 
woningzoekenden dan door inwoners genoemd.

Respondenten die in een andere gemeente dan de vijf woCom gemeenten een woning zoeken geven niet vaker aan dat zij 
dit doen omdat ze veel passend aanbod (sociale) huurwoningen verwachten in de andere gemeenten.  Het aanbod van 
(sociale) huurwoningen in de vijf woCom gemeenten is daardoor niet de reden waarom zij elders zoeken. 

Ik woon er nu ook en wil hier 
blijven wonen

Dichtbij familie en/of vrienden 
wonen

Vanwege mijn verbondenheid met 
het dorp

Dichtbij familie en/of vrienden 
wonen

Vanwege de rustige, groene 
woonomgeving

Een kortere reisafstand tot werk of 
studie

Inwoners Overige woningzoekenden



Voorkeuren voor dorpen binnen de gemeenten* 

78%

9%

4%

14%

Asten

Asten

Heusden

Ommel

Alle dorpen 80%

23%

8%
8%

Heeze Leende

Heeze

Leende

Sterksel

Alle dorpen

* Mensen hebben meerdere dorpen als voorkeur mogen aangeven

76%

9%
17%

9%

33%

11%5%

Cranendonck

Budel

Budel-Dorplein

Budel-Schoot

Gastel

Maarheeze

Soerendonk

Alle dorpen

42%

61%

25%

7%
12%

Laarbeek

Aarle-Rixtel

Beek en Donk

Lieshout

Mariahout

Alle dorpen

12%

67%

13%

7%

20%

Someren

Lierop

Someren-Dorp

Someren-Eind

Someren-Heide

Alle dorpen



Woningvoorkeuren
Asten Cranendonck Heeze Leende Laarbeek Someren 

Kamer of studio

Appartement met lift

Nultredenwoning

6% 7%5%14%8%

40% 43%41%49%50%

47% 52%49%47%39%

Appartement zonder lift

2 onder 1 kap of hoekwoning

Tussenwoning in een rij

21% 22%19%23%15%

60% 60%60%53%53%

45% 51%51%45%49%

Vrijstaande woning
24% 24%20%29%25%



Leeftijds-en inkomensverdeling  
Asten Cranendonck Heeze Leende Laarbeek Someren 

T/m 30 jaar

55+ jaar

31 tot 55 jaar

24% 21%28%34%16%

39% 45%36%33%38%

37% 34%36%34%46%

Asten Cranendonck Heeze Leende Laarbeek Someren 

1 persoons t/m € 22.500

Gezamenlijk € 30.000+

Gezamenlijk t/m € 30.000 

54% 60%51%53%62%

29% 20%21%23%22%

17% 20%28%23%16%



Beoordeling beschikbaar aanbod huurwoningen

– Inwoners zijn bij alle gemeenten kritischer dan overige woningzoekenden

– 55+’ers zijn het minst negatief over de ruimte in het aanbod

– In Cranendonck zijn mensen met een inkomen tot € 22.500 het meest kritisch. Voor alle andere gemeenten geldt 
dat mensen met een inkomen hoger dan € 30.000 het meest kritisch zijn

– Er zijn weinig respondenten die een woning zoeken in de vrije sector (€ 720+). De verschillen in scores tussen 
sociale huurwoningen tot € 500 en sociale huurwoningen tussen € 500 en € 720 zijn beperkt. 

Asten Cranendonck Heeze Leende Laarbeek Someren Gemiddeld

Aanbod 4,4 3,8 4 3,3 4,1 3,9

Onderhoud 6,1 6 6,4 6,5 6,1 6,2

Locatie 6,1 5,5 6,1 6 6,1 6,0

Betaalbaarheid 6,4 6 6,2 6,1 6,3 6,2



Bijlage 



Redenen om in andere gemeenten te willen wonen
n = 216

Ik woon er nu ook en wil hier blijven wonen 40%

Ik verwacht er veel passend aanbod (sociale) huurwoningen 14%

Ik verwacht er veel passend aanbod koopwoningen 1%

Ik verwacht er passend aanbod nieuwbouwlocaties (woningen/grond) 4%

Dichtbij familie en/of vrienden wonen 64%

Tussen leeftijdsgenoten kunnen wonen 6%

Vanwege mijn verbondenheid met het dorp 37%

Vanwege de aanwezigheid/nabijheid van zorg (verpleeg-/verzorgingshuis) 9%

Een kortere reisafstand tot werk of studie 44%

Goede reismogelijkheden met openbaar vervoer 22%

Vanwege de rustige, groene woonomgeving 14%

Vanwege het aanwezige schoolaanbod 12%

Vanwege het aanwezige winkelaanbod 12%

Vanwege de sociale of culturele voorzieningen 13%

Vanwege de aanwezige horeca 5%

Vanwege de aanwezigheid van huisarts, apotheek 11%

Anders, namelijk 8%


