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12.

SOCIALE PROBLEMATIEK

“Welke van de volgende problemen komen volgens u voor bij u in de straat?”
(meerdere antwoorden mogelijk)

Sociale problematiek (218)
121

geen van deze problemen
44

eenzaamheid
32

ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen
7

psychische problematiek
werkloosheid, geen dagbesteding

5

problemen bij het opvoeden van kinderen

5

financiële problematiek, armoede

0

huiselijk geweld

0

anders, namelijk….

4

123 respondenten gaven geen antwoord of hadden geen mening/
Bij “Anders, namelijk” werd ingevuld:
• Ouderen die af en toe wel hulp nodig hebben: 2
• Wij vinden het lastig dat we het als buren niet kunnen oplossen wegens
contactarme straat: 1
• Een oproep door de wijk aan vitale bewoners om iemand naar dokter/ziekenhuis te
rijden of een boodschap te doen biedt hulp aan eenzamen en opent de deur naar
vaker contact: 1

13.

BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING

“Waar kunt u zelf ondersteuning in gebruiken?”
(meer antwoorden mogelijk)
243 respondenten gaven aan geen behoefte aan ondersteuning te hebben.
98 respondenten gaven aan wel ondersteuning te kunnen gebruiken. Welke ondersteuning
dit is staat in de grafiek hieronder.

Soort ondersteuning (98)

kleine reparaties in en om het huis
mogelijkheid om hulp in te roepen
kleine reparaties fiets
gebruik elektronische apparaten
vervoer boodschappen/ziekenhuis/etc.
begeleiding dokter/ziekenhuis
het ordenen van administratie
anders, namelijk…

1

2
2
2
2

3

4

5

18
18

6
6

21

36

42

7

Ingevuld bij “Anders, namelijk:”
– Verzorgen huisdier tijdens afwezigheid: 2
– Vraagbaak computer
– Wij hebben al ondersteuning van Zorgsaam (tuinonderhoud), Buurtzorg,
mantelzorg, Vigilat
– Wel leuk als je weet waar je terecht zou kunnen voor incidentele hulp, b.v. in de
tuin of schoonmaken.
– Positief over de "Berg&Bos"-inbraak App en over de surveillance van Vigilat en
de politie.
– Handig om via de wijkvereniging klussers in te kunnen huren waar anderen al
ervaring mee hebben/ ervaringen uitwisselen

14.

ONDERSTEUNING BIEDEN

“Zou u anderen in uw wijk willen ondersteunen?”

Bereidheid tot bieden ondersteuning (341)
Nee, dank u
82
24%

Ja, als dit incidenteel
is
171
50%

Ja, graag
43
13%

Ja, als dit eens in de 2
weken is
22
6%
Ja, als dit eens in de
maand is
23
7%

NB Vooral ‘nee, dank u’ bij mensen op hogere leeftijd
“Is er een jongere binnen uw huishouden die -tegen vergoeding- klusjes zou willen doen
voor buurtgenoten? Denk aan helpen in de tuin of met de computer?”

Is er een jongere binnen het huishouden die
klusjes zou willen doen tegen vergoeding?
(341)
weet niet/misschien,
31, 9%

nee, 278, 81%

ja, 33, 10%

15.

REDEN OM TE VERHUIZEN

“Wat zou voor u een reden zijn om te verhuizen uit de wijk?”
(meerdere antwoorden mogelijk)

Reden om te verhuizen (324)
Ouderdom

113

Geen, wil blijven

89
41

Kleiner/aangepast willen wonen
Overlast

20

Werk

13

Persoonlijke omstandigheden

7

Onveiligheid, criminaliteit

6

Overig

57

17 respondenten vulden niets in
In bijlage 9 staan de categorieën verder uitgewerkt.

16.

ZELFSTANDIG BLIJVEN WONEN

“Waar heeft u –nu of in de toekomst - behoefte aan zodat u of uw huisgenoot zo lang
mogelijk zelfstandig kan blijven wonen?”
(meer antwoorden mogelijk, vraag is alleen gesteld aan de 182 huishoudens waarvan
minimaal een bewoner 65 jaar of ouder is)
No di g o m z el f s t a ndi g t e kunnen bl i jv en w o nen (178)
35

meer professionele hulp thuis

31

aanpassingen binnenshuis
burencontact

27

veilige, obstakelvrije looproutes

26

voorzieningen zoals de bank, postkantoor, winkels

24

ouderenwoningen

23
16

wijkrestaurant

14

mantelzorgers, buddies

10

zorgwoningen

9

specifieke activiteiten voor ouderen
dagbesteding
woningruilmogelijkheden
anders, namelijk

5
3
10

ik heb niets nodig
geen idee, dat weet ik niet
Voorlopig niet ad orde/wil niet over nadenken

15
22
74

4 respondenten gaven geen antwoord.
Ingevuld bij ‘anders, namelijk’:
• Toelichting bij wijkrestaurant: eenvoudige, betaalbare doch goede warme maaltijden
• 3 restaurants in de wijk lijkt ons voldoende: hotel apeldoorn, boschvijver, lido
• Geschikt appartement
• Enkele appartementsgebouwen van max. Drie etages met lift en bij uitstek geschikt
voor oudsten in de wijk te blijven wonen
• Mensen met rollators lopen nu op de hoofdweg!!
• Hulpverleners (op breed terrein, ook technisch en groen), bewezen en betrouwbaar,
die bijv met een mantelcontract vanuit de wijkvereniging in te huren zijn.
• Gladheidbestrijding in de winter
• Mogelijkheid tuinman in te huren die goedkoop voor meer wijkbewoners in de wijk
wil werken
• Behoud van de grijze container.
• In stand houden of verbeteren van openbaar vervoer.

17.

WIJKVERENIGING

“Betrekt de wijkvereniging volgens u bewoners voldoende bij het werk dat zij doet voor de
wijk?

Betrekt wijkvereniging bewoners voldoende
bij haar werk? (332)
Weet niet/geen
mening/geen
antwoord
33%

Ja
60%
Nee, want…
7%

9 respondenten hebben deze vraag niet beantwoord.
In bijlage 10 staan de antwoorden die zijn gegeven bij ‘Nee, want…’.

18.
HOE MEN BETROKKEN WIL WORDEN BIJ
ONTWIKKELINGEN EN PLANNEN IN DE BUURT
“Op welke wijze wordt u het liefst betrokken bij ontwikkelingen en plannen in uw buurt?”
(meer antwoorden mogelijk)

Op welke wijze wilt u betrokken worden? (329)
220

per e-mail

209

wijkblad
103

digitale nieuwsbrief
website van de wijkvereniging

62

wijkbijeenkomsten

60
54

wijkenquête
39

brief op adres
social media, zoals facebook

13

actief zijn in commissies

12

anders, namelijk…

9

geen behoefte aan 3

12 respondenten hebben geen antwoord ingevuld.
In bijlage 11 staat aangegeven wat respondenten hebben ingevuld bij ‘anders, namelijk…’.
Overige opmerkingen
Respondenten hadden de mogelijkheid om nog een opmerking te plaatsen over het
betrekken van de bewoners door de wijkvereniging. 10 respondenten maakten van de
gelegenheid gebruik om positief/bemoedigende woorden tot de wijkvereniging te richten.
17 anderen gaven tips of overige opmerkingen. Deze staan weergegeven in bijlage 12.

19. OPGAVE VOOR DEELNAME
Respondenten konden zich opgeven voor een aantal faciliteiten. Met het volgende resultaat:
•
•
•
•

17 mensen willen lid worden van de wijkvereniging
25 mensen willen deelnemer aan Vigilat
107 mensen willen op de e-maillijst
75 mensen willen deelnemen aan Buurtalert (Whatsapp-groep)

NB Een aantal mensen hebben zich wel ergens voor opgegeven, maar daarbij geen
contactgegevens hebben ingevuld. Deze zijn weggelaten uit bovenstaande resultaten.

