Aantrekkende economie
Volgens het CBS ligt de economische groei in Nederland op het hoogste niveau sinds de crisis.

1 Is uw financiële situatie in de laatste 12 maanden beter of
slechter geworden?
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Ik beur ook aow

Ongewijzigd
gebleven



Hebben weinig gemerkt van de crisis, omdat we beiden werk hebben waar
dit niet aan de orde was.
Ik weet nog niet wat de regeringsplannen voor uitwerking hebben op mijn
financiele situatie
Minium inkomen wajong
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geworden
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geworden





Ik behoor tot de gepensioneerden, waarvan de politiek vindt dat ze nog
meer kunnen inleveren ten faveure van andermans kinderen.
Pensioenen worden niet geindexeerd
De pensioenen worden nog steeds niet geïndexeerd, na zoveel jaren. De
financiële buffer van de pensioenfondsen blijft maar groeien en groeien....
Mijn echtgenoot is overleden en zijn inkomen viel dus weg
Mijn pensioen wordt niet geïndexeerd terwijl alles steeds duurder wordt.
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2 Ten opzichte van 2016: ‘Ik durf nu meer geld uit te geven’
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Net afgestudeerd, dus meer inkomsten
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Het is niet zozeer durven, maar kunnen. Maar als het nodig is, kan het.
Ik geef niet meer uit.
Ik heb uitgave nooit veranderd

Mee oneens





Geen verschil
Heb nooit getwijfeld om geld uit te geven.
Zie boven

Zeer mee oneens



Houd bijna niks over na de maandelijkse lasten
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2.1 Op welk gebied geeft u meer uit?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=47)
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(Computer)spellen
Electronica
Hobby
Hobby en kleding, inrichting,auto
Luxe
Luxe artikelen
Studie kinderen
Vanalleswat

Toelichting


Die boodschappen worden duurder door dat de btw om hoog gaat
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Als we denken aan meubelen, wasmachines, televisies en andere duurzame artikelen.

3 Vindt u dat het nu voor u een gunstige of een ongunstige
tijd is om zulke grote aankopen te doen?
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Alleen de noodzakelijke dingen aankopen.
Als het kapot is koopziek iets nieuws. Wanneer ik wat minder te best,Eden
heb kan dit ook tweedehandse spullen zijn.
Ben praktisch ingesteld iets vernieuwen is pas nodig als het kapot is.
De regering belooft voor 2018 koopkrachtverbetering (waar
gepensioneerden weer bekaaid af komen) maar daar tegenover worden we
"getrakteerd" op allerlei lastenverzwaringen
Internet is hier grote hulp bij
Of het nu een gunstige of ongunstige tijd is, dergelijke aankopen zullen toch
gebeuren. Het zijn belangrijke artikelen die men wil gebruiken, dus dat wordt
toch wel gekocht.
Soms moet je wel



Alleen een grote uitgave als het nodig is






Weet niet

Je geld op de spaarbank zetten of laten staan levert niets op. Beter nu kopen
voor de boel weer duurder wordt.
Lage rente Lager IB tarief
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

4 Hoe vindt u dat het momenteel gaat met de huizenmarkt in
Laarbeek?
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Huizen worden snel verkocht. Slecht omdat starters weinig mogelijkheden krijgen
Wel moet de gemeente meer doen voor eigen inwoners qua koop en vooral huur

Goed



Alleen wel voor de gerenoveerde huizen, huizen waar nog veel aan gedaan moet
worden, die worden op dit moment bijna niet verkocht.
De woningmarkt trekt aan en nieuwbouw vind plaats in alle kernen. alleen voor
starters blijft het moeilijk.
Er staan niet veel huizen tekoop vind ik
Er wordt nieuw gebouwd, te koop aangeboden in verschillende prijsklasse en
verkocht.
Vanuit de verkoper gaat het goed, beter. Vanuit de koper / huurder wordt het
moeilijker.
Wel oppassen verloedering oudere buurten door veel nieuwbouw. Meest recente
nieuwbouw wordt dicht op elkaar gezet. Kan over paar jaar probleemwijken
stimuleren.
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Ben niet op zoek
Heeft dit bettrekking op koopwoningen of op huurwoningen of beiden?
Hou dit niet echt bij....over het algemeen overspannen markt...moelijk voor starters.
Tov de rest van Brabant niet zo goed. Veel vrienden van ons trekken naar dorpen
rondom den Bosch en Eindhoven vanwege de bereikbaarheid
Voor de jeugd moeten er meer instapkansen komen, ook voor de ouderen meer
seniorenwoningen.
De staat van de huizen is ondermaats voor de gevraagde prijs door een beperkt
aanbod.
Er is veel te weinig gebouwd in Laarbeek de afgelopen jaren.
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niet goed
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Er worden te vaak woeker prijzen gevraagt
Er worden teveel huizen in vooral Beek en Donk gebouwd( de Hoge Regt en Beekse
Akkers ) waardoor de verkoop toch stagneert.
Weinig huizen voor starters.
Heeeeeel veel nieuwbouw voor kopers, weinig sociaal gedrag voor wat betreft de
woningmarkt voor huurders en zeker niet voor ouderen, wat erg schandalig is
aangezien de vergrijzing in Laarbeek erg groot is. Ook gezien de historische
achtergrond van een dorp als beek en donk en lieshout waar veel arbeiders
woonden en wonen is dit gedrag van de woningbouw in laarbeek nietgeschikt voor
een schoonheidsprijs!!!
Ik wil graag een huurwoning, maar daar is duidelijk een tekort aan.
Nog steeds tekort aan huizen voor starters
Ondernemers krijgen vrije hand in Laarbeek om als huisjesmelke te spelen. alle
goedkope koopwoningen worden opgekocht om daar goedkope werknemers uit het
buitenland te stallen... dit zorgt voor een slecht aanbod voor gezinnen en starters.
Volgens mij zijn en komen voorlopig zeer weinig woningen voor ouderen.
Weinig mogelijkheden voor starters



Er is geen beleid van de gemeente Laarbeek
Het begint weer een hype te worden net als voor de crises
In de hoofdstad van Laarbeek, Beek en Donk wordt flink gebouwd, maar andere
dorpen vooral Aarle-Rixtel komen er bekaaid af. Dus vergrijzing van die dorpen.
Wij zijn op dit moment op zoek buiten Laarbeek. Helaas...




Kan geen mening geven, er staan zo veel huizen te koop
Veel te weinig woningen voor mensen met een klein inkomen
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5 Hoe denkt u dat het de komende 12 maanden zal gaan met
uw financiële situatie?
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Het gaat weer de goede kant op.

Ongewijzigd



Krijg er vast wat salaris bij maar dit gaat op aan extra beLASTingen. Zit in de
midden inkomens. Ze kunnen voorrekenen wat ze willen maar ik zie in mijn
balans iets anders ontstaan.
Wanneer je financiële situatie voldoende is. Je kunt niet altijd blijven streven
naar meer.



Iets slechter




Duidelijk
slechter



De pensioenfondsen zullen nog steeds niet indexeren maar allerlei kosten
blijven stijgen
Zie toelichting vraag 4
Ze beloven van alles in den Haag, maar aan het einde moeten wij de rekening
betalen!
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5.1 Kunt u toelichten waardoor u denkt dat het met de financiële situatie van
uw huishouden de komende 12 maanden beter zal gaan? (n=67)
Toelichting (75%)














































Ander huis gekocht en loonsverhoging
Beleid en berekening CPB
Beter salaris
Cao aanpassingen
Cao onderhandelingen
Econimie trekt aan waardoor er misschien ruimte komt voor wat loonstijging
economie blijft stijgen
Economie gaat goed banen en lonen gaan omhoog
eerste kind is uit gestudeerd
Eigen bedrijf draait op volle toeren
financiele scan laten uitvoeren en acties ondernomen
Gestart met eigen onderneming
gezien de beloften vanuit nieuw regeerakkord
Iets meer inkomen
Ik ben goed bezig
Ik studeer af en kan gaan werken
Kabinetsplannen
Kinderen gaan werken/het huis uit
krijg eindelijk AOW
lagere belastingen, hoger loon
Loonsverhoging
Loonsverhoging
Loonsverhoging
loonsverhoging beloofd gekregen
Loonsverhoging.
Meer inkomsten
meer inkomsten kunnen generen uit werk en niet zoals nu een uitkering
Meer verdienen op het werk.
meer werk
Meevarend op de economie
Minder grote aankopen.
minder vaste lasten / meer inkomen
mogelijk indexering pensioen en beloofde positieve verbetering door het nieuwe kabinet
nieuwe baan
Opbrengsten uit arbeid
Overheidsmaatregelen
pensionering
Promotie op werk
Rente-middeling.
Salaris zal sowieso stijgen, landelijk komt er ook nog een lastenverlichting.
Salarisverhoging
Salarisverhoging
samenwonen
Van uitkeringssituatie naar (hopelijk) betaalde baan
van WW met pensioen
8

 verandering in functie
 Veranderingen belastingstelsel, individuele salarisverhoging
zakelijk zie ik vooruitgangl dus dan ik daar prive ook de vruchten van plukken
Zoekende naar een baan, hopelijk heb ik die binnen 12 maanden

Weet niet (25%)
Extra toelichting


Conclusie na beluisteren kabinetsplannen
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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