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Aanleiding 
In augustus '21 heeft een jongere uit Soerendonk, Jens Abrahams, een brief geschreven aan de 

gemeente Cranendonck. Hij verzocht hierin om een gesprek vanwege de moeite die de jeugd van 

Soerendonk ondervindt om een geschikte woonruimte te vinden in het dorp. Een gesprek met de 

gemeenteraad kwam er niet, alle politieke partijen konden zelf met het signaal van Jens aan de slag. 

We hebben het signaal van Jens opgepakt en na enkele gesprekken leek de behoefte aan een 

woning in Soerendonk breed gedragen te zijn. Om deze behoeften concreter in beeld te brengen is 

een vragenlijst opgesteld. De lijst is gebaseerd op de lijst die de Dorpsraad van Soerendonk jaren 

eerder had gebruikt om de woonbehoefte te inventariseren, en de lijst die in '17 in Maarheeze is 

gebruikt bij een vergelijkbare enquête. De Dorpsraad was voornemens in '21 een nieuw 

woonbehoefte onderzoek uit te voeren, maar mede vanwege de Corona-maatregelen is dat niet 

doorgegaan. De Dorpsraad ondersteunt dit onderzoek.  

Tijdens een bijeenkomst medio maart zijn eerste wensen en ontwikkelingen (op hoofdlijnen) 

gedeeld en is de enquête onder de aandacht gebracht. We verspreidden de enquête onder de 

deelnemers aan deze bijeenkomst, huis-aan-huis in Soerendonk, via een link op sociale media 

(Facebook en groepsapps) en via een artikel in de lokale bladen. De looptijd van deze inventarisatie 

was circa 5 weken.  

Doel  
Het doel van deze rapportage is een eerste inzicht te geven in een concrete woonbehoefte in 

Soerendonk waar momenteel nog niet in wordt voorzien. Inmiddels is een groter ontwikkelplan in 

Soerendonk in voorbereiding, en een tweetal kleinere plannen. We hopen met deze rapportage een 

bijdrage te leveren aan het in beeld brengen van de woonbehoefte waarin deze ontwikkelingen 

mogelijk kunnen voorzien en daarmee het proces wat te versnellen, en om nieuwe ontwikkelingen 

op gang te brengen. Met als uiteindelijke doel dat jong en oud in Soerendonk kan (blijven) wonen, 

we ons mooie dorp leefbaar houden en de voorzieningen intact blijven! 

We bieden de rapportage daarom graag aan aan de betrokken wethouder van de Gemeente 

Cranendonck en zijn graag bereid om naar aanleiding hiervan een nadere toelichting te geven.  

Leeswijzer 

In het eerste gedeelte worden per vraag de reacties visueel gepresenteerd. Om privacy-redenen zijn 

de persoonsgegevens niet weergegeven in deze rapportage. De rapportage start met de eerste 

inhoudelijke vraag van de inventarisatie en sluit af met enkele conclusies. Op sommige vragen zijn 

meerdere antwoorden mogelijk vandaar dat de percentages opgeteld meer dan 100% kunnen zijn. 

Het begeleidend schrijven bij de vragenlijst is opgenomen in bijlage 1, de gehanteerde begrippenlijst 

in bijlage 2.  

 

Jens Abrahams, jongere uit Soerendonk 

Janneke van Happen, inwoner Soerendonk, CDA Cranendonck 
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Uitkomsten 

In totaal hebben 87 respondenten de vragenlijst ingevuld; 64 online, 23 op papier. De leeftijd van de 

respondenten varieert van 17 tot 82 jaar. Ongeveer 2/3e hiervan is 30 jaar of jonger. 
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Wat is er nu nodig, zo snel mogelijk: 

20 van de 64 respondenten geven aan zo spoedig mogelijk een woning te willen betrekken.  

 

Wat zoeken zij: 

- Huurwoning: 2, appartement/ rijtjeswoning 

 

- Koopwoning: 16.  

o Lagere prijsklasse: 5x tot maximaal 335K. We zien hierin vooral behoefte aan 

starterswoningen: rijtjeswoning/ 2-onder-1 kap (en 1x appartement). Alternatief voor deze 

woningzoekenden is vooral: verhuizen naar een locatie buiten Soerendonk en een enkele 

keer ook: afwachten. Dit betreft vooral mensen die nu woonachtig zijn in Soerendonk.  

o Middenklasse: 6 respondenten zoeken een woning tussen 220K – 335K & boven 335K. 4 van 

hen zoeken een starterswoning, 2-onder-1 kap/ vrijstaand, 2x ook rijtjeswoning. Evt grond 

om zelf te bouwen.  Hierbij valt op dat een aantal respondenten dat op zoek is naar een 

starterswoning ook de prijsklasse boven de 335K heeft aangevinkt, en als soort woning ook 

de 2-onder-1 kap of zelf bouwen heeft gekozen. Alternatief wanneer hierin niet wordt 

voorzien: 6x verhuizen en 4x ook: afwachten. 

o Hogere prijsklasse: 4 respondenten zoeken een woning boven de 335K. Geen speciale 

wensen (zoals starters- of zorgaangepaste woning). 4x vrijstaand, 3x is ook een bouwkavel 

voor zelf bouwen een optie, 2x 2-onder-1 kap woning. Alternatief: 4x afwachten, 1x ook: 

verhuizen. 

 

- Maakt niet uit huren/ kopen: 2. Deze mensen zoeken een woning in de lagere prijsklasse: huren onder 

de grens van de huurtoeslag, kopen tot 220K. Geen speciale wensen. 2x rijtjeswoning, 1x 

appartement, 1x: 2-onder-1 kap. Alternatief: afwachten/ verhuizen. 

-  

- Opvallend is dat er weinig mensen expliciet op zoek zijn naar een huurwoning (2 van de 20), ook de 

starters willen bijna allemaal een koopwoning. 
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Wat is de behoefte tussen nu en '24: 

24 Respondenten geven aan in de periode van dit jaar tot en met '24 een woning te zoeken.  

 

Minder urgent maar wel op korte termijn zoeken zij: 

- Huurwoning: 1, seniorenwoning in rijtje of appartement. 

 

- Koopwoning: 16x. Prijsklasse: 

o Lagere prijsklasse: tot max 335K: 8 vooral starterswoningen. Met name rijtjeswoningen, 

soms aangevuld met 2-onder-1 kap of zelfbouw. Een maal een appartement. 

o Middenklasse: 3 respondenten zoeken een woning tussen 220K- 335K & boven 335K. Zij 

zoeken geen speciale voorziening. Bij voorkeur een 2-onder-1 kap/ vrijstaand, 1x zelfbouw. 

o Hogere prijsklasse: 4x boven 335K. Vooral zelfbouw of vrijstaand.  

 

- Maakt niet uit huren/ kopen: 7 respondenten waarvan 6 starterswoningen en 1 seniorenwoning. Er is 

beperkt behoefte aan CPO of transformatie van een woning. Opvallend is dat alle respondenten 

woonachtig zijn in Soerendonk, en dat iedere respondent bijna alle mogelijke woonvormen 

aangevinkt heeft. De prijsklasse van huur is vooral tot 735/ mnd en koop tot 335K. Alternatief voor de 

starters: flexwoning, afwachten en een enkeling: verhuizen. 

 

Conclusie: wat is er samenvattend nodig op korte termijn  

Tussen nu (voorjaar '22 en '24) zijn 44 woningen nodig, waarvan: 

- 24 starterswoningen; vooral rijtjeswoningen of 2-onder-1 kap, vooral koop en in veel mindere mate 

huurwoningen voor starters. Er is beperkte behoefte aan appartementen voor starters.  

- 13, vooral koopwoningen, zonder speciale voorziening, boven de 335K, met name vrijstaande of 2-

onder-1 kap woningen (of soms zelfbouw) 

- 4 seniorenwoningen, evt met zorgaanpassing 

- 3 specifieke vragen: bijv transformatie van een woning e/o mantelzorgwoning, of CPO 

 

Als deze mensen niet in hun woonbehoefte worden voorzien, wat zijn dan alternatieven voor hen: 

o Flexwoning: 4x 

o Verhuizen: 21x 

o Afwachten: 25x 
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Bijlage 1   Enquête Woonbehoefte Soerendonk 

 

Beste geïnteresseerde, 

Met deze vragenlijst inventariseren we de woonbehoefte in Soerendonk. Dit is een initiatief van jeugd uit 

Soerendonk en CDA Cranendonck. De Dorpsraad zou in '21 een woonbehoefte-onderzoek hebben uitgevoerd, 

maar door de Corona-maatregelen heeft dat nog niet plaatsgevonden. De Dorpsraad ondersteunt ons initiatief 

van harte en is blij dat jeugd van 'Zurrik’ zelf mee verantwoordelijkheid neemt op dit belangrijke thema.   

We gebruiken je persoonsgegevens enkel om de woonbehoefte in Soerendonk te kunnen analyseren. Het 

eindrapport met geanonimiseerde gegevens wordt openbaar gemaakt en beschikbaar gesteld aan de 

gemeente Cranendonck.  

Je mailadres wordt door ons gebruikt om je de uitkomsten te geven van deze inventarisatie en je op de hoogte 

te houden van ontwikkelingen rondom woningbouw in Soerendonk. Je contactgegevens worden niet aan 

anderen verstrekt dan de genoemde contactpersonen. 

Aan het invullen van deze vragenlijst kun je geen rechten ontlenen. We inventariseren de woonbehoefte en 

zoeken naar mogelijkheden om deze behoefte te realiseren. 

Graag deze vragenlijst retourneren voor 2 april 2022. Je kunt de vragenlijst doorsturen aan overige 

geïnteresseerden in een woning in Soerendonk.  

Bij vragen kun je contact opnemen met een van onderstaande contactpersonen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jens Abrahams (06-11507058), initiatiefnemer namens jongeren in Soerendonk  

Janneke van Happen (06-13108107), CDA Cranendonck 

Sil Kuppens (06- 50266024), CDA Cranendonck 

Je kunt de vragenlijst ook online invullen via https://forms.gle/tXUkfQjtxujrn1rNA  

of inleveren bij Jens (Zitterd 14A) of Janneke (Goorstraat 17) in Soerendonk

https://forms.gle/tXUkfQjtxujrn1rNA
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Bijlage 2   Begrippenlijst 

 

Appartement: Een woning in een gebouw met meerdere woonlagen en woningen. Een appartement is 

gerealiseerd op één verdieping. Een appartement met één kamer heet een studio.  

Bouwkavel voor zelf bouwen: De koper van de grond geeft zelf opdracht tot ontwerp en bouw van de woning, 

binnen de grenzen die er voor dat kavel gelden. 

Bungalow: Een vrijstaande woning die uit één verdieping bestaat, gesitueerd op de begane grond.  

C.P.O.: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: wanneer een groep particulieren, georganiseerd in een 

vereniging of stichting, een bouwlocatie verwerft en gezamenlijk in eigen beheer met zelfgekozen partners en 

zonder winstoogmerk een (woning)bouwproject ontwikkelt en realiseert.  

Flexwoning: Een moderne, volwaardige woning die volledig in de fabriek wordt geproduceerd. Bedoeld voor 

een- en tweepersoonshuishoudens voor tijdelijke bewoning terwijl zij verder zoeken naar een permanente 

woning.  

Mantelzorgwoning: Een vaak tijdelijke wooneenheid in de directe nabijheid van of deel van een gezinswoning 

met het doel mantelzorg en bescherming te kunnen verlenen aan een min of meer afhankelijke ouder of kind.  

Rijtjeswoning: Een woning in een reeks van drie of meer gelijksoortige woningen met op de hoek een hoekhuis 

en daartussen één of meer tussenwoningen.  

Seniorenwoning: Een levensloopbestendige woning voor personen die zich nog goed zelfstandig kunnen 

redden, waarbij de vertrekken meestal gelijkvloers en zonder drempels zijn. Meestal zijn er speciale 

voorzieningen aangebracht, maar is men niet verbonden met een steunpunt voor zorg. Wel kan er zorg op 

afspraak (zoals thuiszorg) worden geleverd.  

Starterswoning: Een woning voor beginnende huishoudens of alleenstaanden in een lagere prijsklasse.  

Transformatie van panden: Ombouwen van bestaande panden, bijvoorbeeld vanwege vraag naar kleinere 

wooneenheden.  

Twee-onder-een-kap: Een woning in een reeks van twee gelijksoortige woningen met voor- en achtertuin, met 

vaak een garage die soms twee aan twee gekoppeld zijn.  

Zorg-aangepaste-woning: Een woning voor personen met een beperking, met bouwkundige aanpassingen en 

voorzieningen en de mogelijkheid tot het krijgen van diensten vanuit een steunpunt voor zorg.  

 


