


PRESENTATI E ON DERZOEK WBG

"De invloed vqn de bereikbqqrheidsospeclen op de overweging von
Amslerdommers om le verhuizen noor Hoorn."

Tommie von Horen, Redouon el Arbooui & Dylon Rietveld.
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AANLEIDING

. De metropoolregio Amsterdom heeft te moken met een oontol problemen:
onvoldoende woningen, stijgende verkeersdruk en veel toeristen;

. "Amsterdom First, West-Frieslond Second";

. 20.000 woningen versneld bouwen in de regio West-Frieslond.
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PROBLEEMSTELLING

. Hoe kon de regio Hoorn worden neergezet ols oontrekkelijk woongebied;

. De regio weet niet welke bereikboorheidsospecten meespelen bij een
verhuizing von mensen die wonen of werken in de MRA.
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DOELSTELLI NG, ADVI ESVRAAG &
ONDERTOEKSVRAAG

. Doelstelling: inzicht verkrijgen in de bereikboorheidsospecten die ervoor
zorgen dot mensen die in de MRA wonen of werken in Hoorn goon wonen.

. Onderzoeksvroog: Welke bereikboorheidsospecten zorgen er voor dot
mensen diewonen of werken in de MRA bereid zijn om in Hoorn te goon
wonen?

. Adviesvroog: Op welke monier kon de WBG er voor zorgen dot de
bereikboorheid von Hoorn ten opzichte von de MRA verbeterd wordt?
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DEELVRAGEN

o I ln hoeverre beinvloed de reistijd de keuze von mensen uit de
metropoolregio Amsterdom om te goon verhuizen noor Hoorn?

a 2. ln hoeverre beinvloeden de reiskosten de keuze von mensen uit de
metropoolregio Amsterdom om te goon verhuizen noor Hoorn?

a 3 ln hoeverre heeft de kwoliteit & comfort von de reis invloed op de
keuze von mensen uit de metropoolregio Amsterdom om te goon
verhuizen noor Hoorn?
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RESULTATEN

a Reistijd: grote invloed: moximool tussen 45-ó0 min. (betcclboordere woning &
betrouwboorheid ) ;

a Reiskosten: weinig invloed (kosten voor werkgever, reizen voor met outo, file kosten niet
belongrijk, veel grotis porkeren in Hoorn);

a Kwoliteit en comfort: grote invloed (zitplek & wochttijdperceptie);

a Overige resultoten: lste plek prijs-kwoliteit,2d'omgeving & 3e plek bereikboorheidsospecten.



ADVIES

. De WBG moet lobbyen voor infrostructurele mootregelen op het troject A7-
AB tussen Amsterdom en Hoorn.

. De WBG moet lobbyen voor een hogere ritfrequentie tussen Hoorn en
Amsterdom.

. Verder onderzoek noor de invloed von de prijs-kwoliteitverhouding von de
woning en de omgeving woorin de woning stoot op de overweging om te
verhuizen




