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PVDA-enquête

1. KWALITEIT VAN DE WONING?
1.1. Heeft jouw woning
		 ☐ dubbel glas
☐ dakisolatie
		
Heeft jouw woning problemen?
		 ☐ last van vocht
☐ problemen met elektriciteit
		
		 ☐ andere problemen:
1.2. Wat vind je van de kwaliteit van je woning?
		 ☐ zeer goed
☐ goed
☐ niet goed niet slecht

☐ centrale verwarming
☐ problemen met gas of verwarming

☐ slecht

☐ heel slecht

2. BETAALBAARHEID VAN DE WONING?
2.1. Hoeveel betaal je maandelijks aan huur of afbetaling lening? 			

euro

2.2. Welk deel van je inkomen geef je aan je huur of lening?
		 ☐ minder dan 1/3 		
☐ ongeveer 1/3 		
☐ meer dan 1/3
2.3. Wat vind je hier zelf van?
		 ☐ heel betaalbaar
☐ betaalbaar

☐ gaat wel

2.4. Welke andere kosten moet je nog betalen?
		 ☐ elektriciteit
☐ gas
☐ water
☐ mazout

☐ lastig

☐ heel lastig

☐ algemene kosten

2.5. Hoeveel betaal je per maand voor deze kosten? 		

☐ andere

euro

3. ZOEKTOCHT NAAR JE WONING?
3.1. 		 Heb je lang moeten zoeken tot je deze woning vond?
		 ☐ minder dan zes maanden
☐ tussen zes maanden en een jaar

☐ meer dan een jaar

☐ meer dan twee jaar

3.2. 		 Wat waren de grootste problemen op je zoektocht?
		 ☐ geen
☐ prijs
☐ kwaliteit
☐ discriminatie (afkomst / inkomen / alleenstaande ouder / kinderen/

)

4. WAT MOET HET STADSBESTUUR EERST AANPAKKEN OM DEGELIJKE EN
		 BETAALBARE WONINGEN TE VOORZIEN?
		 Duid met 1, 2 en 3 de drie belangrijkste aan:
			 kwaliteit aanpakken
			 huurprijzen controleren-vastleggen
			 meer sociale woningen voorzien
			 leegstand aanpakken
			 meer sociale leningen / zorgen dat je makkelijker een woning kan kopen
			 discriminatie aanpakken bv door praktijktesten (mistery calls)
		 Wil je jouw verhaal kwijt?

5. DEZE GEGEVENS ZIJN NODIG OM DE ENQUÊTE GOED TE VERWERKEN
5.1. Geslacht:

☐ man

☐ vrouw 		

5.2. Leeftijd:
5.3. Land van herkomst:
5.4. Woon je in:

☐ kamer

☐ België

☐ EU

☐ studio

☐ Niet-EU 		

☐ appartement (aantal slaapkamers:

5.5. Met hoeveel personen woon je daar?

☐ sociale huurder

5.7. Professionele situatie : ☐ werk ☐ (brug)pensioen
5.9. Ik ken de PVDA:

☐ ja

☐ huis (aantal slaapkamers:

)

personen

5.6. Ben je: ☐ huurder op de private huurmarkt
5.8. Postcode: 		

)

☐ werkloos

☐ eigenaar
☐ leefloon

☐ ziekte

☐ student

☐ andere

Buurt:
☐ neen

5.10. Ik heb al op PVDA gestemd: ☐ ja

☐ neen

☐ Ik wil de resultaten van de enquête ontvangen
☐ Ik wil enkele enquêtes ophalen bij vrienden
☐ Stuur me
enquêtes
☐ Ik wil in mijn wijk helpen bussen

☐ Ik wil op de hoogte gehouden worden over acties rond wonen
☐ Ik wil lid worden van de PVDA
☐ Ik wil meewerken in een basisgroep

Voornaam:						Naam:
Straat:													

Nummer:

Gemeente:										

Postcode:

Bedrijf:									Vakbond:
Tel./gsm:						E-mail:

Je ontvangt automatisch de nieuwsbrief van PVDA. ⊲ INDIEN LIEVER NIET, KRUIS HIER AAN ☐
Je kan ons contacteren op 03 25 28 93 of via antwerpen@pvda.be
www.facebook.com/PVDA.Antwerpen
@PVDA_Antwerpen




TERUGSTUREN NAAR:
PVDA ANTWERPEN, VAN ARTEVELDESTRAAT 5, 2060 ANTWERPEN
JE KAN DEZE ENQUÊTE OOK INVULLEN OP: ANTWERPEN.PVDA.BE/ENQUÊTEWONEN

Bus:

V. u.: Marie-Rose Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel – niet op de openbare weg gooien

WIL JE OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDEN VAN DE RESULTATEN VAN DEZE ENQUÊTE?

