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Beste inwoners van Someren-Heide,       
 
De Werkgroep Wonen zet zich in voor het verbeteren van de leefbaarheid in Someren-Heide. 
Voldoende woningen en ruimte om (zelf) te kunnen bouwen is erg belangrijk voor de 
toekomst van ons dorp. 
 
Werkgroep Wonen 
De afgelopen jaren zijn er meerdere successen. Denk aan de huurwoningen aan de Eggendreef en maar liefst 3 CPO-
projecten voor Someren-Heide met in totaal 20 betaalbare woningen. Werkgroep Wonen is een continue aanjager van de 
woningbouw in Someren-Heide en we zijn een gesprekspartner voor de Gemeente Someren. 
 
Behoeftepeiling Wonen in Someren-Heide 
De laatste kavels in Someren-Heide Zuid worden nu uitgegeven. De Gemeente Someren is bezig met nieuwe 
zoekgebieden voor de uitbreiding van Someren-Heide. 
Om een duidelijk beeld te krijgen van behoeftes van wonen in Someren-Heide wil de Werkgroep Wonen de 
woningbehoefte voor ons dorp in kaart brengen.  
  
De bijgaande vragenlijst is bedoeld voor alle inwoners van Someren-Heide, die belangstelling hebben in een nieuwe 
woning. Je kunt meerdere vragenlijsten per gezin invullen. 
  
Ken je in jouw familie of kennissenkring mensen, van buiten Someren-Heide, die eventueel ook in Someren-Heide zouden 
willen wonen? Wij nodigen ook hen uit deze vragenlijst in te vullen.   
 
De vragenlijst kan je downloaden van de website www.someren-heide.nl.  Als je voor jezelf of voor iemand uit je 
kennissen- of familiekring extra vragenlijsten nodig hebt, dan kan je deze ook afhalen bij; De Bunt en De Shop, adres: 
Graathof 9 te Someren-Heide. 
 
Onderzoek 
De ingevulde vragenlijsten zullen vertrouwelijk en met discretie worden behandeld. Het doel is om een zo goed mogelijk 
en betrouwbaar inzicht te krijgen in de woonbehoefte in ons dorp zodat er in de toekomst passende ruimte is voor 
bouwen en wonen in Someren-Heide.  
 

Ingevulde vragenlijsten graag inleveren, opsturen of verzenden naar  
Irma Vergeer, Eggendreef 28, 5712 VL Someren-Heide, irmavergeer@hotmail.com  

Inleverdatum: uiterlijk zondag 31 juli 2022 
  

 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Wonen  
Paul Rietjens  
Marco Stolwijk  
Irma Vergeer  
 

 wonenSH 

Werkgroep Wonen zoekt nieuwe mensen 

Wil jij ook deel uit maken van de Werkgroep Wonen Someren-Heide? Wil je graag meedenken over de 

woningbouw / leefbaarheid in Someren-Heide? Ben je zelf op zoek en wil je op deze manier een extra steentje 

bijdragen in het aanjagen van bouwprojecten in Someren-Heide? Dan zoeken wij jou! Aanmelden kan bij één 

van de werkgroep leden. Ook voor meer informatie kan je ons aanspreken.  

http://www.someren-heide.nl/
mailto:irmavergeer@hotmail.com


Vragenlijst / Behoeftepeiling Wonen Someren-Heide 2022 

Vul deze vragenlijst in. Het verplicht je tot niets, maar geeft ons een indruk en 

beeldvorming voor wat betreft de behoefte in Someren-Heide.  

Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk.    

 01.  Naam:                    …..……………………………………………………  

  Adres:                    …………………………………………………………  

  Woonplaats*:  …………………………………………………………. * Verplicht in te vullen 

  Telefoon:              ……………….…………………………………………  

  E-mail:    ……………………….…………………………………            

       

02a.  Wat is je huidige woonsituatie?    

  O  Koopwoning, ga verder naar vraag 2b        

  O  Huurwoning, ga verder naar vraag 3     

  O  Thuis/Inwonend, ga verder naar vraag 3       

02b.  Staat je huidige koopwoning reeds te koop ?        

  O  Ja                

  O  Nee                       

03. In welke woonplaats(en) zoek je een woning? 

 O  Someren-Heide            

  O  Someren           

  O  Someren-Eind         

  O  Lierop          

  O  Buiten gemeente Someren 

04.  Binnen welke termijn wil je een (andere) woning?  

  O  Binnen 1 à 2 jaar            

  O  Binnen 3 à 4 jaar            

  O  Langere termijn 5 jaar of meer               

05.  Zoek je een huur- of koopwoning ?      

  O  Huurwoning              

  O  Koopwoning              

                    

  



06. Heeft je voorkeur bestaande bouw of nieuwbouw?  

O  Bestaande bouw        

  O  Nieuwbouw 

O  Geen voorkeur 

07.  Wat voor type woning zoek je?          

  O  Starterswoning voor 1 of 2 personen.        

  O  Eengezinswoning            

  O  Twee onder een kapwoning          

  O  Seniorenwoning / levensloopbestendige woning     

  O  Zelfbouwkavel    

O  Anders, nl…………………………………………………………………..           

07.  Sta je ingeschreven bij een woningcorporatie?              

  O  Ja, bij …………………………………………..               

  O  Nee              

 

Indien gewenst word je via de mail op de hoogte gehouden over eventuele bouwontwikkelingen in Someren-

Heide. Je kunt dit hieronder aangeven.  

O  Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden.  

O  Nee, liever niet.  

  

Deze vragenlijst kan je inleveren bij:  

Irma Vergeer, Eggendreef 28, 5712 VL Someren-Heide  

e-mail: irmavergeer@hotmail.com  

mailto:irmavergeer@hotmail.com

