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Inleiding 
Geachte lezer, wij hebben de afgelopen tijd een enquête gemaakt en deze 
rondgestuurd op verschillende sociale platformen om te laten zien welke 
animo er is op de huizenmarkt in Oosterhout, en dan vooral gericht op de 
jongeren. 

Onze doelgroep was de leeftijdscategorie van 17 tot 35-jarigen. Dit hebben wij 
ook in ons bericht gezet die bij de enquête stond. 
Toch zijn er wat ouderen mensen die de enquête hebben ingevuld. In het 
hoofdstuk resultaten zie je deze antwoorden wel, in onze conclusie hebben we 
deze er uitgefilterd 

Wij hopen dat u iets met deze antwoorden kunt en alvast bedankt voor het 
lezen en de interesse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultaten enquête 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Onze conclusie 
Allereerst zijn wij tevreden met het aantal mensen die de enquête hebben 
ingevuld. Het grootste deel van onze doelgroep [17-35 jarigen] hebben we 
bereikt. Zoals eerder gemeld hebben we ook reacties gehad van ouderen 
mensen als dat we gewenst hadden. Hiervoor hebben we in Excel de 
resultaten geanalyseerd. Wij hebben de resultaten die wij interessant vonden 
op een rijtje gezet hieronder. 

Van de 88 antwoorden die we hebben gehad, waren er maar liefst 71, nu in 
Oosterhout wonende jongeren, of oud Oosterhoutse jongeren. Deze hadden 
een gemiddelde leeftijd van 23 jaar.  
Hierbij hebben we dus de leeftijden van 35+ buiten beschouwing gelaten, en 
de nu buiten Oosterhout wonende reacties. Van al deze reacties (71) zouden er 
65 jongeren ook in Oosterhout willen blijven wonen. Dit is dus 91,5%! 

Van deze 65 zijn er 27 binnen nu en 2 jaar op zoek naar een woning. 
Van deze 65 jongeren zijn er 20 jongeren binnen 2 tot 4 jaar op zoek naar een 
woning 

Van deze 65 jongeren zijn er 17 binnen 4 tot 6 jaar op zoek naar een woning 

En maar 1 die pas in 6 tot 8 jaar een woning zoekt, deze persoon was echter 
ook pas 16 jaar oud. 

We blijven weer even doorgaan op diezelfde groep jongeren van gemiddeld 
dus 23 jaar, die in Oosterhout wonen of hebben gewoond. Hiervan is een 
groep van 43 jongeren die echt alleen maar op zoek zijn naar een koopwoning. 
9 van deze jongeren zouden echt alleen een huurwoning willen, en 13 
jongeren die zowel met een koop als huurwoning tevreden zouden zijn. 

Hieruit concluderen wij dus in het kort, dat er een in een leeftijd van 
gemiddeld 23 jaar oud, een enorme vraag is naar huur- en voornamelijk 
koopwoningen, in Oosterhout.  

Wij bedanken u voor het lezen van deze korte samenvatting en verblijven in 
afwachting van uw reactie(s).  

 


