
Meer weten over de woonwensen  
in uw gemeente?
Registreer je voor Thuis in de Toekomst en ontvang gratis  
de resultaten van de woontest van uw inwoners.

Wat is Thuis in de Toekomst?
Het initiatief Thuis in de Toekomst wil de inwoners van uw gemeente laten stilstaan bij het wonen van de toekomst. 
De belangrijkste tool is een online woontest. Deze denkoefening biedt inspiratie met een positief verhaal.

Wat is uw voordeel?

 U zet uw inwoners aan het denken over hun woongedrag
Vlaanderen raakt volgebouwd. Gelukkig zijn er steeds meer alternatieve manieren van wonen. Andere manieren 
van wonen kunnen perfect samengaan met rust, privacy, veiligheid en groen. Thuis in de Toekomst laat  
de inwoners van uw gemeente stilstaan bij die nieuwe mogelijkheden.

 U verzamelt nuttige info over de woonvoorkeuren van uw inwoners
Thuis in de Toekomst stelt de resultaten van de online woontest gratis ter beschikking. Zo krijgt u inzicht in de 
wensen en verzuchtingen van uw inwoners. En kan u daar beter op inspelen.

 U kan makkelijker in dialoog gaan met de inwoners van uw gemeente
Wanneer u weet wat er leeft bij de inwoners van uw gemeente, kan u makkelijker het gesprek aangaan en nieu-
we mogelijkheden aftoetsen.

 U bereidt uw gemeente voor op de toekomst     
In de toekomst zullen meer Vlamingen op zoek gaan naar een duurzame woning op een slimme locatie. 
Gemeenten kunnen zich daar nu al op voorbereiden door hun inwoners te inspireren bij het maken van 
toekomstige woonkeuzes.

Hoe maakt u mee een succes van Thuis in de Toekomst?
Dit initiatief loopt natuurlijk nog beter als iedereen z’n steentje bijdraagt. Daarom zou het leuk zijn mocht elk 
lokaal bestuur:  

 de woontest onder de aandacht brengen
 de informatie van de test delen met alle inwoners
  een vervolgactie opzetten, samen met de inwoners

Agenda bij?

Najaar 2019: Provinciale infomomenten

4 februari 2020: Lancering woontest

mei 2020: Bevindingen op maat

Gratis alle resultaten van uw gemeente ontvangen?  

Registreer uw gemeente vandaag nog op thuisindetoekomst.be


