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Veel huishoudens zijn tevreden 
met hun woning en buurt. 

Gemiddeld geven bewoners een 7,7 aan hun buurt. 

Buurttevredenheid, 2019 

In een aantal naoorlogse wijken 
met veel sociale huurwoningen 
ligt de buurttevredenheid lager, 
evenals in de Burgwallen in 
Amsterdam-Centrum. 

De eigen woning 
geeft men 

Bron: WiMRA 2019 

gemiddeld een 8,0. 

De beoordeling van het aanbod van openbaar vervoer verschilt sterk. 
Oordeel over het aanbod 
openbaar vervoer, 2019 

Bron: WiMRA 2019 

Aan de rand van steden en in 
dorpen zijn bewoners vaak 
minder tevreden met het 
aanbod van openbaar vervoer.   



 
 

 

 

 
 

 

 

De meeste mensen vinden hun huis 
niet te groot of te klein. 

Huishoudens die te klein of te groot wonen, willen vaak verhuizen. 

Slechts 3 procent vindt de 
woning echt te groot. 

Mate waarin de woning passend wordt gevonden, 2019 

9% 19% 53% passend 15% 
te klein niet te groot, groot 
klein maar niet te klein maar 

passend passend 

69% 33% 16% 15% 47% 

Het aandeel per categorie dat zeker binnen twee jaar wil verhuizen Bron: WiMRA 2019 

Eenoudergezinnen vinden hun woning het vaakst te klein, Te groot wonen komt 
zeker als er meerdere kinderen zijn. wat vaker voor bij 

ouderen. Van de 
eenoudergezinnen met 1-2 kinderen 18% 65-plussers vindt 7 
eenoudergezinnen met 3+ kinderen 30% procent de huidige 

stellen met 1-2 kinderen 11% woning te groot. 
stellen met 3+ kinderen 19% 

De verduurzaming van de woningvoorraad staat nog aan het begin. 

Bereidheid om te investeren in verduurzaming van de woning of 
een hogere huur te betalen voor een duurzamere woning, MRA, 2019 

totaal 

corporatiewoning 

particuliere huur 

koopwoning 23% 43% 34% 

7% 31% 61% 

6% 28% 66% 

14% 36% 50% 

ja, zeker ja, misschien nee 

Bron: WiMRA 2019 

Huurders zijn minder Binnen de koopsector is de investeringsbereidheid van hoge 
bereid om te betalen inkomens groter dan die van midden en lage inkomens. Maar, 
voor verduurzaming  van hoge inkomens die in een goedkopere koopwoning wonen, 
de woning dan kopers. zijn ook weinig bereid om de woning te verduurzamen. 



 

 

.

De MRA vergrijst en de woonsituatie van veel 
ouderen moet nog worden aangepast. 

65-plussers vormen een kwart van de huishoudens in de MRA. Zij geven 
gemiddeld een 7,5 voor de mate waarin hun buurt geschikt is om oud in 
te worden. 

Het meest geschikt om oud in te worden, vinden 
ouderen buurten met winkels, zorgvoorzieningen 
en een sterke sociale samenhang. 

Bron: WiMRA 2019 Huishoudens MRA 

65+ huishoudens 

24% 

Ongeveer de helft van de 65-plussers vindt de woning passend om oud in 
te worden. 

Denkt u dat uw huidige woning geschikt is om oud in te worden? 
Naar eigendomsvorm van de woning, 65-plussers, MRA, 2019 

49% 39% 12%koopwoning 

53% 26% 21%particuliere huur 

60% 23% 17%corporatiewoning 

ja ja, na enige aanpassing nee 
aan de woning. 

54% 30% 16%totaal 
Bron: WiMRA 2019 

Om prettig oud te worden zouden veel Voor 16 procent van de 
woningen nog aangepast moeten worden. Bij woningen van 65-plussers 
30 procent is dat mogelijk. Het gaat dan vooral is de woning niet geschikt 
om aanpassingen aan trap en badkamer. om oud in te worden. 

Toelichting en meer informatie op: data.amsterdam.nl/dossier/wonen 
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