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Katwijk, 3 september 2018  
 
Persbericht  

Dunavie en de gemeente Katwijk onderzoeken betaalbaarheid van wonen 
 

Dunavie en de gemeente Katwijk willen weten hoe het met de betaalbaarheid van het 
wonen onder huurders in de gemeente Katwijk is gesteld. Kunnen huurders nog 
rondkomen? Welk deel van hun inkomen zijn huurders kwijt aan woonlasten? Daarom 
laten beide partijen een woonlastenonderzoek uitvoeren door Advies- en 
onderzoeksbureau Companen. In 2014 is een soortgelijk onderzoek uitgevoerd.  
 
Huurders ontvangen een uitnodiging per e-mail om mee te doen  
Companen benadert deze week de huurders van Dunavie per e-mail. Daarnaast is er 
voor huurders die geen e-mail krijgen de gelegenheid om vanaf vrijdag 7 september een 
vragenlijst op te halen bij het kantoor van Dunavie (op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 
uur) of het gemeentehuis. In het onderzoek krijgen huurders vragen over hun woonlasten 
(zoals huur, gas, water, elektriciteit en gemeentelijke heffingen). Maar ook over andere 
zaken waar men geld aan uitgeeft en over zaken waarop men bezuinigt.  
 
De uitkomsten zijn belangrijk voor wonen in gemeente Katwijk  
Deelname van zoveel mogelijk huurders is belangrijk om een goed beeld te krijgen van 
de huidige woonlastensituatie in de gemeente Katwijk. Onder de huurders die meedoen 
worden 5 cadeaubonnen verloot ter waarde van € 50,-. De resultaten dienen als input 
voor ontwikkelingen van de nieuwe woonvisie van de gemeente. Verder wordt er door 
Dunavie gekeken of het nodig is extra maatregelen te nemen om de betaalbaarheid van 
het wonen te verbeteren. Maar geeft het ook inzicht in de gewenste nieuwbouw voor de 
toekomst om aan de groeiende vraag naar woningen te voldoen. 
 
Deelname aan het onderzoek is volledig anoniem. De sluitingsdatum is 29 september 
2018. 
In november / december worden de onderzoeksresultaten verwacht en kan men deze 
terugvinden op de website van Dunavie. 
 

Noot voor de redactie  

Als u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, kunt u contact opnemen met  
Harmke Haga adviseur PR & communicatie, op telefoonnummer 06  12 73 74 50. 
 
 

 


