“Succes begint met het
centraal stellen van de klant.
Met scherp luisteren naar
klantfeedback en de wil om
hiervan te leren – elke dag
opnieuw.”
Luisteren. Leren. Groeien.
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Voorwoord

De komende jaren staan voor de gemeente Vught in het teken van
grootschalige infrastructurele aanpassingen. Zowel het spoor als de Rijksweg
N65 worden volledig op de schop genomen, met als doel een veiligere, beter
bereikbare gemeente Vught, met een prettiger woonklimaat. Een positief
beeld om naartoe te streven, maar voor het zover is staan jarenlange bouw
en overlast voor de deur.
De projecten PHS (spoor) en N65 maken onderdeel uit van het Programma
Rijksinfra Vught. Door de plannen aan spoor en weg kunnen bewoners en
bedrijven in Vught ongewild in een onwenselijke situatie terecht komen.
Woningen die ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden worden
gesloopt of gedurende de bouwperiode onbereikbaar worden, vallen onder de
Onteigeningswet. Voor bewoners die wel vlak bij het spoor of weg wonen,
maar niet onder wettelijke maatregelen vallen, bestaat de kans dat zij de
komende 10 jaar in de problemen komen. Denk bijvoorbeeld aan langdurig
onverkoopbare woningen, financiële problemen, psychische problemen
(wonen aan een bouwput) en slapeloosheid door trillingen en geluid.
Maatschappelijk Makelen en Schakelen (MMS) is een initiatief van de
gemeente. Met MMS wil de gemeente zonder wettelijke verplichting iets
extra’s doen in situaties waar dat kan, wenselijk of nodig is. Er is geen budget
voor MMS. Investeringen moeten in beginsel zichzelf terugverdienen
(budgettair neutraal). MMS is een samenwerking van maatschappelijke
organisaties en marktpartijen. Deze partijen werken samen aan:
• oplossingen op maat, gericht op tijdelijke of permanente (her)huisvesting
• voor bewoners nabij rijksweg of spoor die zich gedupeerd voelen door
de plannen.
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MMS is bedoeld voor:
• De eigenaar van een woning nabij het spoor en/ of de rijksweg N65,
• die zich gedupeerd voelt door de plannen aan weg en/of spoor en
• die geen recht heeft op financiële compensatie op grond van de wet.
MMS is niet bedoeld voor:
• De eigenaar van een woning die in zijn geheel wordt aangekocht. Deze
eigenaar heeft recht op wettelijke compensatie op grond van de
Onteigeningswet.
• De huurder van een pand. Huurders moeten contact opnemen met hun
verhuurder.
• De eigenaar die zijn woning/pand na 1 december 2013 heeft gekocht. De
plannen waren toen al breed bekend.
MMS is een zoektocht naar kansen en mogelijkheden voor bewoners bij
spoor en rijksweg die zich gedupeerd voelen door de bouwplannen. Dit doen
we samen. De gemeente verwacht van deze inwoners dat zij actief
meedenken en meewerken aan mogelijke oplossingen.
De gemeente Vught voerde eerder al groepsgesprekken en
keukentafelgesprekken om meer inzicht te krijgen in de behoefte van
bewoners. Echter, om een adequate inschatting te kunnen maken van de
interesse in Makelen en Schakelen in het gehele gebied, heeft Forum in
opdracht van de Gemeente Vught een inventarisatie gedaan door middel van
een online enquête. Dit rapport geeft de resultaten hiervan weer.
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Ter verduidelijking van de onderzoeksresultaten wordt
in dit rapport gebruik gemaakt van een aantal
pictogrammen.
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Quote

* Een verandering of verschil wordt als significant
beschouwd als met 95% zekerheid gezegd kan
worden dat het niet op toeval berust.
Forum Business Research | 2016
Op dit rapport zijn de leveringsvoorwaarden van MOA, Center for Information
Based Decision Making & Marketing Research, van toepassing.

Let op: door afronding van de onderzoeksresultaten
kan het voorkomen dat in een grafiek de som van bij
elkaar horende reeksen niet exact 100% is.
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1 | Conclusies

142 huishoudens hebben zeker interesse in MMS
•
•

Nog eens 21 hebben misschien interesse
Bijna alle geïnteresseerden voelen zich in meer of mindere mate
gedupeerd door de bouwplannen aan het spoor, waarvan 58%
zich ook gedupeerd voelt door de bouwplannen een de N65.

Voorgelegde oplossingen vindt men passen, maar
ook veel stemmen voor een uitkoopregeling of
financiële compensatie via MMS
•
•

Bijna iedereen heeft zeer grote zorgen over hinder in
tijdelijke situatie
•
•

Meeste over schade aan woning, hinder van geluid en trillingen,
en bereikbaarheid van de woning.
Ook over definitieve situatie heeft de overgrote meerderheid in
meer of mindere mate zorgen, met name over hinder van
trillingen en geluid.

Meeste animo voor definitief ergens anders wonen
binnen Vught
•
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Sluit aan bij de bevinding dat 50% de definitieve situatie als een
verslechtering ziet voor de woning en de zorgen die men heeft
over de definitieve situatie.

Veel bewoners verwachten verlies –waarna ze al dan niet met
een restschuld blijven zitten- als ze hun woning verkopen.
Ook in de eindsituatie verwacht de meerderheid een
waardedaling.

2 | Interesse MMS en aard zorgen

Hugo de Grootlaan 27, 5223 LB ‘s-Hertogenbosch | Postbus 348, 5201 AH ‘s-Hertogenbosch | 073 - 6141425 | www.forumresearch.nl

2016f4105
Inventarisatie MMS
Gemeente Vught

2 | Interesse MMS en aard zorgen

Voornamelijk gedupeerden door bouwplannen aan het spoor

In welke mate voelt u zich gedupeerd door de bouwplannen…
Basis: Alle respondenten (n=168)

Aan het spoor?

Deelnemers aan de inventarisatie voelen
zich vooral gedupeerd door de
bouwplannen aan het spoor. Maar liefst
82% voelt zich hierdoor in grote mate
gedupeerd.

•

Door de bouwplannen aan de N65 voelt
men zich minder gedupeerd: slechts 1 op
de 4 voelt zich in grote mate gedupeerd,
bijna 40% helemaal niet.

•

58% van de deelnemers voelt zich zowel (in
meer of mindere mate) gedupeerd door de
bouwplannen aan het spoor als de
bouwplannen aan de N65. Slechts 4% (= 6
deelnemers) voelt zich alleen gedupeerd
door bouwplannen aan de N65.

Aan de N65?

Helemaal niet
4%
In geringe
mate
14%

Helemaal
niet
39 %

In grote
mate
82%
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•

In grote
mate
27%

In geringe
mate
35%

Alleen bewoners die zich in meer of mindere
mate gedupeerd voelen door de
verbouwplannen aan spoor en/of N65 kregen
vervolgvragen voorgelegd. Dit betrof iedereen.
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Volgens deze inventarisatie hebben 142 huishoudens zeker interesse in
deelname aan MMS, 21 misschien

Heeft u interesse om deel te nemen aan Maatschappelijk Makelen & Schakelen?
Basis: Alle respondenten (n=168)

Weet ik
nog niet
13%

Nee
3%

Ja
84%
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•

Bijna iedereen die aangaf zich gedupeerd
te voelen heeft interesse in deelname aan
Maatschappelijk Makelen & Schakelen.

•

13% weet nog niet zeker of ze interesse
hebben.

•

In absolute aantallen komt dit neer op 142
huishoudens die zeker interesse hebben,
en nog eens 21 die misschien interesse
hebben in deelname aan MMS.

•

De verwachting is dat onder bewoners die
de vragenlijst niet ingevuld hebben, geen
tot weinig interesse in MMS is.

Alleen aan bewoners die aangaven misschien
of zeker interesse te hebben in MMS zijn
vervolgvragen gesteld.
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Geïnteresseerden in MMS hebben grote zorgen over hinder in tijdelijke
situatie

In welke mate maakt u zich zorgen
over de hinder in de tijdelijke situatie?

Welke zorgen heeft u over de tijdelijke
situatie?

Basis: Alle respondenten met interesse in
MMS (n=163)

Basis: Alle respondenten die zich zorgen
maken (n=162)

In
geringe Helemaal
niet
mate
1%
2%

Schade woning

94%

Geluidshinder dag

93%

Trillingen dag

91%

Geluidshinder nacht

90%

Trillingen nacht

•

Het meeste zorgen hebben zij om schade
aan hun woning, hinder van geluid en
trillingen en bereikbaarheid van hun
woning.

82%

Gevaarlijke omgeving

66%

Uitzicht

65%

Gevaarlijke stoffen

63%

Uitstoot fijnstof

In de grafiek zijn alleen de meest genoemde
zorgen weergegeven. Alle genoemde zorgen
zijn terug te vinden in de meegeleverde
tabellenset en ruwe datafile.

59%

Onveilig verkeer

54%

Filevorming

40%

Gebrek aan licht

34%
0%
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Bijna alle geïnteresseerden in MMS maken
zich in grote mate zorgen over de hinder in
de tijdelijke situatie.

86%

Bereikbaarheid woning

In grote
mate
97%

•

25%

50%

75%

100%
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Ook over definitieve situatie heeft de meerderheid in grote mate zorgen
Voornamelijk vrees voor hinder trillingen en geluid

In welke mate maakt u zich zorgen
over de hinder in de definitieve
situatie?
Basis: Alle respondenten met interesse in
MMS (n=163)

Helemaal
niet
10%

Welke zorgen heeft u over de
definitieve situatie?
Basis: Alle respondenten die zich zorgen
maken (n=147)

Trillingen dag

80%

Trillingen nacht

80%

Geluidshinder nacht

77%

Geluidshinder dag

In
geringe
mate
36%

71%

Uitzicht

54%

Uitstoot fijnstof

53%

Gebrek licht

In grote
mate
54%

Over de definitieve situatie is men
weliswaar positiever, maar ook daarover
heeft meer dan de helft van de
geïnteresseerden in grote mate zorgen.

•

Nog eens 36% maakt zich in geringe mate
zorgen over de definitieve situatie.

•

Ook in de definitieve situatie vreest men het
meest voor hinder van trillingen en geluid.
Daarnaast worden een verminderd uitzicht,
uitstoot van fijnstof, gebrek aan licht en
verminderde bereikbaarheid van de woning
vaak genoemd.

33%

Bereikbaarheid

30%

Gevaarlijke woonomgeving
door verdiepte ligging

In de grafiek zijn alleen de meest genoemde
zorgen weergegeven. Alle genoemde zorgen
zijn terug te vinden in de meegeleverde
tabellenset en ruwe datafile.

25%

Onveilige verkeerssituaties

20%

Filevorming / verkeersdrukte

19%
0%
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•

25%

50%

75%

100%
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Meerderheid is onzeker of negatief over eindsituatie
Bij verkoop op korte termijn verwacht de meerderheid verlies te maken

Ziet u de eindsituatie na de
werkzaamheden als een verbetering of
verslechtering voor uw woning?
Basis: Alle respondenten met interesse in
MMS (n=163)

Wat is uw verwachting als uw woning
op korte termijn verkocht zou worden?
Basis: Alle respondenten met interesse in
MMS (n=163)

Weet niet
21%

Verslechtering
50%

Weet niet
28%

•

De helft van de deelnemers ziet de
eindsituatie als een verslechtering voor hun
woning.

•

Slechts 16% denkt dat de eindsituatie een
verbetering voor hun woning gaat
opleveren.

•

Ruim een kwart kan nu nog niet zeggen of
het een verbetering of verslechtering gaat
zijn.

•

Als de woning op korte termijn verkocht zou
moeten worden (voor de start van de
werkzaamheden) is men negatief gestemd:
De meerderheid verwacht met verlies de
woning te verkopen, met voor velen een
restschuld als gevolg.

•

Ongeveer 1 op de 5 geeft aan hier geen
uitspraak over te kunnen doen.

Verlies,
restschuld
34%

Overig
4%
Winst
4%
Ik krijg
woning niet
verkocht
5%

Verbetering
16%
Geen verschil
6%
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Verlies,
geen info
restschuld
9%

Verlies,
geen
restschuld
23%
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Men verwacht dat waarde huis afneemt tijdens de bouwwerkzaamheden
Ook na de bouw verwachten slechts weinigen een waardetoename

Wat zijn uw verwachtingen met betrekking tot de waarde van uw huis?
Basis: Alle respondenten met interesse in MMS (n=163)

In de tijdelijke situatie

Niet alleen de tijdelijke situatie wanneer de
werkzaamheden plaatsvinden wordt
somber ingezien qua waarde van het huis,
ook in de definitieve situatie vreest
ongeveer de helft een waardedaling.

•

Slechts 17% denkt dat de veranderingen in
de woonomgeving op termijn gaan leiden
tot een hogere waarde van hun huis.

In de definitieve situatie

Blijft
gelijk
2%

Neemt toe
17%
Neemt af
51%

Neemt af
98%
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•

Blijft
gelijk
32%

3 | Invulling MMS
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Bijna de helft voelt het meest voor een definitieve verhuizing binnen Vught
Bij tijdelijk andere woning voorkeur voor verhuren eigen woning

MMS zou voor mij uitkomst bieden als ik…

Stel, u gaat tijdelijk ergens anders
wonen, wat zou er met uw woning
moeten gebeuren?

Basis: Alle respondenten met interesse in MMS
(n=163)

Basis: Alle respondenten die tijdelijk ergens
anders willen wonen (n=15)

Weet nog niet
10%

Andere
oplossingen
18%

DEFINITIEF
BINNEN
Vught
47%
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Bijna de helft van de geïnteresseerden zou
zich optimaal geholpen voelen door MMS
als zij definitief naar een andere woning
binnen Vught kunnen verhuizen.

•

9% zou liever een oplossing zien waarbij ze
tijdelijk ergens anders kunnen wonen
binnen Vught, en 7% wil het liefst definitief
verhuizen naar buiten Vught.

•

Voor 8% zijn meerdere oplossingen
mogelijk; zij zijn ofwel flexibel in binnen of
buiten Vught, ofwel in een tijdelijke of
definitieve oplossing.

•

Ook noemen relatief veel mensen
alternatieve mogelijkheden hoe MMS hen
zou kunnen helpen, zoals: compensatie
bieden voor schade/overlast/waardevermindering, hulp krijgen bij verkoop
woning, uitkopen en waarborgen
bereikbaarheid woning.

•

Bij een voorkeur voor tijdelijk een andere
woning, zou meer dan de helft hun eigen
woning idealiter willen verhuren. 1 op de 3
heeft echter nog geen idee gevormd over
wat er in dat geval met hun eigen woning
zou moeten gebeuren.

Leegstaand
laten
8%
Weet niet
35%

Flexibel
8%
TIJDELIJK
BUITEN
Vught
1% DEFINITIEF TIJDELIJK
BUITEN
BINNEN
Vught
Vught
7%
9%

•

Overig
3%
Verhuren
54%
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Voorgestelde mogelijke oplossingen sluiten aan bij ideeën geïnteresseerden
Ook veel stemmen voor uitkoopregelingen / financiële compensatie
Wat zouden in uw ogen mogelijke oplossingen
kunnen zijn die MMS kan bieden?
Basis: Alle respondenten die zich zorgen maken (n=163)

Speciale
financieringsregelingen

Speciale financieringsregelingen
aanbieden, wordt het meest vaak gekozen
als oplossing die MMS kan bieden. Van de
voorgestelde opties vindt 1 op de 3 ook
‘ontwikkelmogelijkheden in de spoorzone’
en het bieden van ‘tijdelijke huisvesting’
oplossingen die MMS kan bieden. 1 op de 4
ziet een goede oplossing in een
voorrangsregeling voor gedupeerden bij
huren.

•

Als extra oplossingen die MMS zou kunnen
bieden noemt 1 op de 4 het treffen van een
uitkoopregeling. Ook het bieden van
financiële compensatie wordt vaak
genoemd.

43%

Ontwikkelmogelijkheden in
spoorzone

33%

Tijdelijke huisvesting

30%

Uitkoopregeling

25%

Voorrangsregel bij huren

25%

Compensatie

10%

Voordelige bouwgrond

7%

Voorrang bij nieuwbouw

6%

Hulp bij verkoop

6%

Hulp bij vinden nieuwe
woning

5%

Overig

18%

Weet niet
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•

3%
0%

25%

50%
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2/3 heeft geen overige opmerkingen
Uit opmerkingen blijkt vooral onzekerheid en hoop op passende oplossingen

Heeft u nog overige opmerkingen met betrekking tot MMS?*

“Ik snap best dat bepaalde plannen in onze
maatschappij alleen maar gerealiseerd
kunnen worden met enige overlast.
Maar overlast of iemand zijn hele
werkzame leven weg laten gooien zijn 2
verschillende dingen.”
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*De hier weergegeven opmerkingen betreffen een selectie van aanvullende opmerkingen van individuele bewoners t.a.v. MMS,
en geven een indicatie van wat er zoal leeft rondom MMS. Er kunnen echter op basis van deze opmerkingen geen ‘harde’
uitspraken gedaan worden over de groep als geheel.

4 | Achtergrond
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Aankoopjaar woning

Totaal (n=163)

12

0%
1960-1980

11

16

20%

1981-1990

26

23

40%

1991-2000

Huishouden

60%
2001-2005

Totaal (n=163)

12

80%

0%

100%

2006-2010

20

4

20%

10

0%

29

20%

Na 2010

60%

9

80%

12 22

Totaal (n=163)

22

Appartement

Rijtjeshuis

Twee-onder-één-kap

Vrijstaand

Hoekwoning

N.v.t. kantoorpand

Overig

60%

80%

100%

Eenouder
Paar zonder kinderen

53

12

22

100%
0%

18

40%

2

Situatie

35

40%

29

Eenpersoons
Paar met kinderen
N.v.t.

Type woning

Totaal (n=163)

44

20%

Zelfstandig ondernemer
Arbeidsongeschikt
Gepensioneerd of VUT

40%

60%

80%

100%

Werkzaam in loondienst
Werkloos/werkzoekend/bijstand

5 | Onderzoeksverantwoording

Hugo de Grootlaan 27, 5223 LB ‘s-Hertogenbosch | Postbus 348, 5201 AH ‘s-Hertogenbosch | 073 - 6141425 | www.forumresearch.nl

5 | Onderzoeksverantwoording

De doelstelling van dit onderzoek was het inventariseren van de
interesse in Makelen & Schakelen
De doelgroep bestond uit huishoudens in de gemeente Vught die
aan het spoor / Rijksweg wonen en de komende jaren veel overlast
zullen ervaren. Huishoudens die hun woning recentelijk kochten (na
bekendwording plannen) werden uitgesloten. 337 huishoudens
vielen uiteindelijk binnen de doelgroep die in aanmerking komen
voor Maatschappelijk Makelen & Schakelen.
Als methode kozen we voor een kwantitatief, online onderzoek,
waarbij alle huishoudens binnen de doelgroep per brief werden
uitgenodigd. Deze brief werd met zorg opgesteld door de gemeente
Vught. Elk huishouden kon maar één keer de vragenlijst invullen.
Van de 337 aangeschreven huishoudens, hebben 168 de
inventariserende vragenlijst ingevuld.
Het veldwerk liep van 28-4 tot en met 17-5 van 2016, volgens de
Esomar-regels voor veldwerk en marktonderzoek.
Na afloop zijn de resultaten geanalyseerd en gerapporteerd in deze
rapportage. Een ruwe datafile is meegeleverd.
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