
Enquête Witschilderproject Sintenbuurt-Noord 
  
Op 9 april jl. heeft het wijkbestuur een goed bezochte avond georganiseerd. Tijdens deze avond  
is onder andere gesproken over het Witschilderen van de wijk. Over het jaar waarin we dit gaan 
doen bleken de meningen van de aanwezigen verdeeld. Daarom hebben we afgesproken een 
enquête te houden onder alle 261 huishoudens in de witte woningen van onze buurt.  
 
Het invullen van de enquête duurt slechts een paar minuten. Het is belangrijk dat iedereen de 
enquête invult, omdat het wijkbestuur op basis van de uitkomsten beslissingen neemt over het 
initiëren van het Witschilderen.  
  
De eerste vragen gaan over de algemene uitstraling van de wijk. Denk hierbij niet alleen aan het 
Witschilderen,  maar bijvoorbeeld ook aan de groenvoorzieningen.  
  
Vraag 1: hoe belangrijk vindt u de algemene uitstraling van de wijk? 

1 2 3 4 5 
○ ○ ○ ○ ○ 

helemaal niet belangrijk - heel belangrijk 
  
Vraag 2: wat vindt u de huidige algemene uitstraling van de wijk? 

1 2 3 4 5 
○ ○ ○ ○ ○ 

rommelig - netjes 
  
Vraag 3: hoe belangrijk vindt u het aanzicht van de huizen voor de uitstraling van de wijk? 

1 2 3 4 5 
○ ○ ○ ○ ○ 

helemaal niet belangrijk - heel belangrijk 
  
De volgende vragen gaan over het schilderwerk. In februari 2013 is hierover door twee 
deskundigen een inspectierapport opgesteld. Uit dit rapport blijkt dat de staat van het 
schilderwerk op de muren redelijk is, maar dat  
er wel afbladderende delen zijn die aandacht behoeven. Verder blijkt dat met name het 
schilderwerk van het houtwerk en de conditie van het houtwerk zelf op sommige plekken erg 
slecht is. Dit gaat niet alleen over deuren en kozijnen, maar ook over moeilijk bereikbare plaatsen 
zoals het houtwerk bij de daken (de overstekken). Met dit in het achterhoofd verzoeken wij u de 
volgende vragen te beantwoorden. 
  
Vraag 4: hoe beoordeelt u zélf het schilderwerk van uw eigen muren? 

1 2 3 4 5 
○ ○ ○ ○ ○ 

slecht - goed 
  
 
 

 
Vraag 5: hoe beoordeelt u zélf het schilderwerk van uw eigen buiten houtwerk? 

1 2 3 4 5 
○ ○ ○ ○ ○ 

slecht - goed 
   
Vraag 6: hoe beoordeelt u zélf het schilderwerk (houtwerk en muren) van de overige 
woningen in uw straat? 

1 2 3 4 5 
○ ○ ○ ○ ○ 

slecht - goed 
  
De volgende vragen gaan over het collectief Witschilderen. Het wijkbestuur heeft hier nog geen 
offerte voor opgevraagd. Om u toch een indicatie te geven van de kosten, staan hieronder de 
kosten van het laatste schilderproject in 2002. De bedragen zijn inclusief de overstekken. Houd u 
er rekening mee dat de bedragen inmiddels meer dan tien jaar oud zijn:  
• Tussenwoning: tussen € 1.100,- en € 1.500,- (afhankelijk van het type woning)  
• Hoekwoning: tussen € 2.200,- en € 2.500,- (afhankelijk van het type woning) 
 
Vraag 7: wanneer vindt u dat de muren wit geschilderd moeten worden? 

2014 2015 2016 2017 2018 > 2018 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  
Vraag 8: In welk jaar is uw buiten houtwerk voor het laatst geschilderd? ………….. 
 
 
Vraag 9: vindt u dat ook het buiten houtwerk collectief moet worden geschilderd? 

ja Nee geen mening 
○ ○ ○ 

  
Vraag 10: indien ja op vraag 9: wanneer vindt u dat het buiten houtwerk wit geschilderd 
moet worden? 

2014 2015 2016 2017 2018 > 2018 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
De laatste vragen gaan over uw persoonlijke situatie. Vraag 13 gaat over een bepaling in de 
koopcontracten van de woningen. Hierin is opgenomen dat wanneer voldoende bewoners 
besluiten om te gaan schilderen, elke huiseigenaar verplicht is om dit ook te doen. 
  
Vraag 11: in welk type huis woont u? 

type I type II type III 
(trap aan de voorzijde) (dakkapel aan de 

voorzijde) 
(hoog huis) 

○ ○ ○ 
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Vraag 12: wat voor soort huis woont u? 

koopwoning huurwoning van Trudo huurwoning van derden 
○ ○ ○ 

  
Vraag 13: bent u bekend met de bepaling in uw koopcontract over het collectief 
witschilderen? 

ja nee niet van toepassing  
(bij huurwoning) 

○ ○ ○ 
 
 
Voor het geval u nog opmerkingen of suggesties heeft, dan kunt u die hier invullen: 

 

  

 

 
 

 
Uw adresgegevens: 
 
Naam:   …………………………………………………………………. 
 
Adres:  …………………………………………………………………. 
 
e-mail adres:  …………………………………………………………………. 
 
 
Wij verzoeken wij u om de enquête en de adresgegevens in te vullen en daarna voor 1 juli 
a.s. op één van de adressen in te leveren: 
- Norbertuslaan 2 
- Piuslaan 147 
- Roothaanstraat 23 
 
U kunt de enquête ook scannen en sturen naar ons mailadres: info@wittewel-sintenbuurt.nl 
 
Tenslotte willen wij u bedanken voor uw medewerking.  
Bestuur Sintenbuurt-Noord 
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