Resultaten - Enquete Wonen in Terherne
1. Wat is uw huidige woonplaats?
Woonplaats

2. Wat is uw leeftijd?

Aantal

Terherne

0 tot 15 jaar
15 tot 25 jaar
25 tot 45 jaar
45 tot 65 jaar
65 jaar en ouder
Lee ijd niet ingevuld

145

Buiten Terherne

48

Woonplaats niet
ingevuld

16

Totaal

209

1%
8%
14%
47%
29%
1%

De grootste groep respondenten is 45 tot 65 jaar oud (bijna
50%), dit is ook de grootste groep inwoners van Terherne.
Gekeken naar opkomstpercentage heeft van alle 0 tot 15jarigen 1% gereageerd, van alle 15 tot 25-jarigen 15%, van
alle 25 tot 45-jarigen 20%, van alle 45 tot 65-jarigen 25% en
van alle 65+’ers 20%. Over het algemeen goede
percentages, maar jongeren en ouderen zijn wel (iets)
ondervertegenwoordigd in deze enquête.

In totaal hebben 209 mensen gereageerd,
waarvan 145 ook daadwerkelijk in Terherne
wonen. Er wonen ongeveer 750 mensen in
Terherne, dus dit betekent dat bijna 20%
van de dorpsgenoten heeft gereageerd!
Het kaartje rechts geeft een overzicht van
alle woonplaatsen die zijn ingevuld.

3. Mijn gezinssamenstelling is…
Gehuwd of samenwonend met partner
Alleenstaand
Gehuwd of samenwonend met partner en inwonende kinderen op het beroepsonderwijs, hogeschool of universiteit
Gehuwd of samenwonend met partner en inwonende kinderen op het voortgezet onderwijs
Gehuwd of samenwonend met partner en inwonende kinderen op de basisschool
Gehuwd of samenwonend met partner en inwonende nog niet naar schoolgaande kinderen
Gezinssamenstelling niet ingevuld

51%
19%
11%
7%
6%
3%
3%

4. Ik woon in een…
Koopwoning
Huurwoning (Elkien, sociale sector)
Type woning niet ingevuld
Huurwoning (vrije sector)

83%
8%
6%
2%

De meeste respondenten hebben een koopwoning (83%), 10% heeft een huurwoning, de rest heeft het type woning niet ingevuld.

5. Waar werkt u?
Ik ben gepensioneerd
Ik heb een baan verder dan 50km van Terherne
Ik heb een baan binnen een straal van 25km van Terherne
Ik ben ondernemer in Terherne
Ik ben ondernemer buiten Terherne
Ik heb een baan binnen een straal van 50km van Terherne
Ik heb (nog) geen baan
Werk niet ingevuld
Ik heb een baan in Terherne
Zeg ik liever niet

28%
16%
14%
10%
8%
7%
6%
6%
3%
2%

58% van de respondenten heeft een baan of is ondernemer, 28% is gepensioneerd. Slechts 13% van het totaal aantal respondenten werkt in Terherne – gekeken naar
de mensen die daadwerkelijk in Terherne wonen is dit percentage 18%. Bijna 20% van de inwoners heeft een baan verder dan 25km van Terherne.

6. Ik ben…
al lang(er) woonachtig in Terherne (ik woon hier meer dan 3 jaar)
niet woonachtig in Terherne, maar heb hier een (vakantie)huis
een (relatief) nieuwe inwoner van Terherne (ik woon hier 0 tot 3 jaar)
onbekend, woonstatus niet ingevuld
(mogelijk) van plan naar Terherne te verhuizen
verhuisd naar elders en niet meer woonachtig in Terherne

3%
3%
2%

13%

0%

55%

23%

15%

30%

45%

60%

7. U bent verhuisd vanuit Terherne naar elders - Wat waren de belangrijkste redenen om naar elders te verhuizen?
Reden
Niet van toepassing of zeg ik liever niet
Ik wilde uit huis/zelfstandig wonen
Ik wilde graag dichter bij mijn studie wonen
Te dure huizen, geen starterswoningen
Ik wilde graag kleiner of groter wonen
Ik vond de druk door het toerisme te groot

Aantal keer genoemd

De redenen om Terherne te verlaten zijn erg verschillend - er zijn ook te weinig respondenten in deze categorie om een goede analyse te kunnen doen.
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8. U bent recent verhuisd naar Terherne - Wat waren de belangrijkste redenen om naar Terherne te verhuizen?
Reden
Ik werd aangetrokken door de omgeving van Terherne
Ik wilde graag kleiner of groter wonen
Mijn woonomgeving voldeed niet meer aan mijn wensen
Mijn woning voldeed niet meer aan mijn wensen
Ik wilde graag dichter bij familie/vrienden wonen
Ik wilde aan het water wonen
Ik wilde graag gelijkvloers/levensloopgeschikt wonen
Ik werd aangetrokken door de voorzieningen in Terherne
Ik had nanciële mo even (toe- of afname inkomen/vermogen)
Ik wilde graag dichter bij werk wonen
Ik wilde samenwonen
Niet van toepassing of zeg ik liever niet
Ik wilde uit huis/zelfstandig wonen
Ik wilde weer terug naar Friesland

Aantal keer genoemd

18
9
8
7
6
4
4
1
1
1
1
1
1
1

De meeste mensen verhuizen naar Terherne vanwege de (woon)omgeving en de ruimte.

9. U bent (mogelijk) van plan naar Terherne te verhuizen - Wat zijn de belangrijkste redenen om naar Terherne te verhuizen?
Reden
Ik word aangetrokken door de omgeving van Terherne
Ik word aangetrokken door de voorzieningen in Terherne
Mijn woonomgeving voldoet niet meer aan mijn wensen
Niet van toepassing of zeg ik liever niet
Ik wil graag dichter bij familie/vrienden wonen
Na ons pensioen willen we in ons vakan ehuisje wonen
Ik wil graag duurzaam wonen
Ik doe veel vrijwilligerswerk in Terherne
Mijn woning voldoet niet meer aan mijn wensen
Ik wil graag kleiner of groter wonen

Aantal keer genoemd

5
4
3
2
2
1
1
1
1
1

Voor de meeste mensen die nog naar Terherne willen verhuizen geldt hetzelfde beeld - opvallend is dat ook vaak de voorzieningen in Terherne worden genoemd.

10. Wat vindt u aantrekkelijk aan het
wonen in Terherne?
Reden
De omgeving
Het dorp
De inwoners
Het water
Watersport
Rust
Kleinschaligheid
Friesland
Niets
Ligging
Saamhorigheid
Diversiteit inwoners
Vrienden
Buren helpen elkaar
Bereikbaarheid
Combina e wonen en
werken
Voorzieningen
Laagbouw
Vrijheid
Familie
Ac viteiten
Gastvrijheid, je voelt je
snel thuis

12. Welke voorzieningen mist u in Terherne?
(samenvattende wordcloud, grotere woorden zijn vaker genoemd dan kleinere woorden)

Aantal keer
genoemd
185
150
98
9
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11. Hoe tevreden bent u over de voorzieningen in Terherne?
3%

Zeer ontevreden
Enigszins ontevreden
Niet tevreden en niet ontevreden
Enigszins tevreden
Zeer tevreden

9%

22%

42%

25%
0%

12,5%

25%

37,5%

67% van de respondenten zijn tevreden over de voorzieningen in Terherne. Dit percentage ligt bij niet-inwoners wel veel hoger
(85%) dan bij inwoners van Terherne (63%). Er zijn geen grote verschillen tussen leeftijdscategorieën.

2
ti

ti

ti

fi

ti

Werkgroep sociale kaart

50%

Resultaten - Enquete Wonen in Terherne

13/14. Bent u op zoek naar een (andere) woning in Terherne? Ja, ik ben op zoek naar een…
Type woning
Vrijstaande woning
Tiny house
Levensloopbestendige woning met slaap- en badkamer op de begane grond
Boerenerf heringericht met drie of vier kleine woningen
Recrea ewoning
2-onder-1-kapwoning
Appartement met li
Bedrijfswoning
Boerderij
Rijwoning: hoekwoning
Rijwoning: tussenwoning

Aantal

11
8
4
2
2
1
1
1
1
1
1

33 respondenten zijn op zoek naar een (andere) woning in Terherne: 6 personen van buiten Terherne, 25 Terhernsters en 2 met een niet ingevulde woonplaats. De
meeste vraag is naar vrijstaande woningen en naar kleinere of levensloopbestendige woningen.

15. Stelling: In Terherne moeten we de voorraad (sociale) huurwoningen vooral...
Verbeteren door renova e (bijvoorbeeld levensloopbestendig maken / verduurzamen)
Uitbreiden, Terherne hee te weinig huurwoningen
Vernieuwen door sloop en nieuwbouw
Geen mening
Er hoe niets te gebeuren op het gebied van (sociale) huurwoningen

28%
24%
22%
20%
5%

16. Stelling: In Terherne moeten we de voorraad koopwoningen vooral…
Uitbreiden met een mix van woningtypen en voor allerlei doelgroepen
Uitbreiden met betaalbare, duurzame en toekomstbestendige woningen speci ek voor starters of jonge gezinnen
Verbeteren door verouderde of verpauperde woningen te slopen en nieuwe woningen hiervoor in de plaats te bouwen
Uitbreiden met levensloopbestendige woningen speci ek voor ouderen
Geen mening
Er hoe niets te gebeuren op het gebied van koopwoningen
Af te laten nemen door verouderde of verpauperde woningen te slopen

33%
26%
11%
10%
10%
10%
1%

17. Hoe waarschijnlijk is het dat u Terherne zou aanbevelen als woonplaats bij een familielid, vriend of collega?

Er zijn ongeveer evenveel mensen positief als negatief om Terherne aan te bevelen als woonplaats,
de meerderheid is neutraal, de zogenaamde Net Promoter Score (NPS) = 0.
• 22% is “promoter” (personen die aanbevelen om naar Terherne te komen)
• 57% is “neutraal” (tevreden, maar niet enthousiast om je over te halen)
• 21% is “detractor” (personen die afraden om naar Terherne te komen)
Wanneer we kijken naar respondenten die daadwerkelijk in Terherne wonen, dan zijn de cijfers
positiever met een totale NPS-score van +9.
• 27% is “promoter” (personen die aanbevelen om naar Terherne te komen)
• 56% is “neutraal” (tevreden, maar niet enthousiast om je over te halen)
• 17% is “detractor” (personen die afraden om naar Terherne te komen)
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