
Vragenlijst Woonvisie Hollandsche Rading 
U heeft de toelichting op de website hollandscherading.com gelezen. 
Daar heeft u de ontwerp-woonvisie kunnen downloaden. 
Voordat u deze vragenlijst invult, verzoeken wij u dringend de ontwerp-woonvisie 
goed door te nemen. De vragen refereren aan dat stuk. Indien een vraag niet 
helemaal duidelijk is, pak dan de betreffende passage uit de ontwerp-visie erbij voor 
uitleg.  
De ingevulde vragenlijst kunt u inleveren op Dennenlaan 52. 
 
*Vereist 

 
1. 
De ontwerp-woonvisie hanteert als centrale slogan:  
Hollandsche Rading; woondorp in de natuur: weiland en bos zijn onze achtertuin. 
Kunt u zich vinden in deze slogan? * 

 eens oneens geen mening 

Ik vind dit een goede slogan 
 

2. 
De ontwerp-woonvisie benoemt de volgende kernkwaliteiten.  
Geef per kernkwaliteit aan of u het daarmee eens bent of niet. * 

 eens oneens geen mening 

Weiland en bos zijn onze achtertuin 
Kleinschaligheid 
Sociale cohesie/betrokkenheid 
Ruimte 
Rust 
Groen/Landschap/natuur 
Aangename straatbeelden 
Goede OV-bereikbaarheid 
Weiland en bos zijn onze achtertuin 
Kleinschaligheid 
Sociale cohesie/betrokkenheid 
Ruimte 
Rust 
Groen/Landschap/natuur 
Aangename straatbeelden 
Goede OV-bereikbaarheid 

 
 
 
 
 
 



3. 
De ontwerp-woonvisie benoemt twee doelgroepen waar de toekomstige 
woning(ver)bouw zich op zou moeten richten.  
Geef per doelgroep aan of u het daarmee eens bent. * 
 eens oneens geen mening 

"Onze" kinderen (starters met voorrangs- 
regeling voor mensen met kernbinding) 
Ouderen (doorstromers) 

 
4. 
Er zijn meerdere mogelijkheden om bij te dragen aan het oplossen van het 
woningvraagstuk.  
Geef per "oplossing" aan of u het daarmee eens bent of niet. * 

 eens oneens geen mening 

Woningen levensbestendig maken 
Bouw van duurzame (tiny) houses 
Kangoeroewonen mogelijk maken 
Permanent bewonen recreatiewoningen 
Splitsen van grote woonpercelen 
Herontwikkeling van locaties 
Woningen levensbestendig maken 
Bouw van duurzame (tiny) houses 
Kangoeroewonen mogelijk maken 
Permanent bewonen recreatiewoningen 
Splitsen van grote woonpercelen 
Herontwikkeling van locaties 

 
5. 
Heeft u nog op- of aanmerkingen naar aanleiding van de vragenlijst? 
 
 
 
 

 
6. 
In welke straat woont u: * 

Vuursche Dreef Spoorlaan 
Oosterspoorlaan Dennenlaan 
Sparrenlaan Charles Weddepohllaan 
Adri Piecklaan Tolakkerweg 
Schaapsdrift Graaf Floris V weg 
Schepersveld Karnemelksweg 
Binckhorstlaan Aanlegsteeg 


