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WOONWENSEN: kopen of huren 

Slechts 20% van de wijkbewoners woont in een huurwoning en in 71% van de huurders wordt gehuurd 

bij een woningcorporatie. Er wonen in de wijk dus maar weinig ouderen in een betere huurwoning 

(beter in de zin van boven het prijsniveau van corporatiewoning): 0,29x0,21= 6%. (vragen1-2). Dat is 

heel weinig! 

Van de 647 respondenten zeggen 66 dat zij zeker, en 252 dat zij misschien willen verhuizen (samen dus 

318 verhuisgeneigden) (vraag 31).  

Van de 307 personen die in vraag 37 hun voorkeur uitspreken voor kopen dan wel huren zegt 40% 

(d.w.z. 124 personen) liefst of uitsluitend te willen huren (en 38% - 117 personen- wil liefst of uitsluitend 

kopen).  

Conclusie: 

Er zijn dus heel veel ouderen in de wijk die zeker of mogelijk van plan zijn te verhuizen; drie 

kwart wil verhuizen binnen de wijk (vraag 36), en 40% wil liefst of uitsluitend huren. Er is, 

kortom, voor al diegenen die van een koophuis naar een huurhuis verhuizen willen een groot 

tekort aan betere huurwoningen in de wijk.  

 

MOBILITEIT EN WONEN 

25% van de 613 ondervraagden  geeft aan dat één of meer mensen in het huishouden moeite heeft met 

traplopen (vraag 6)1).  

44% komt het huis alleen via een opstapje of trap binnen (vraag 5).  11% (0,44 x 0,25) (67 personen) van 

de ouderen heeft dus moeite met traplopen maar moet toch een trap of opstapje over om bij de 

voordeur te komen.  

52 van de 618 (8%) heeft al een traplift (vraag 7) en 251 van de 608 respondenten (41%)  gaat er van uit  

er in de toekomst een nodig te gaan hebben!  

  

                                                             
1 Dit getal geeft niet nauwkeurig aan hoeveel mensen moeite hebben met traplopen: iemand die die problemen heeft wordt 

waarschijnlijk vaak door hem of haar zèlf en door de partner opgegeven! Dat is jammer: verbeteren bij volgende enquête! 

 



Conclusie: 

Dit is een punt van grote zorg. Velen zullen noodgedwongen op eigen kosten een traplift 

moeten aanschaffen; veel anderen zullen een beroep doen op de WMO. Voor weer anderen 

zal het installeren van een traplift neerkomen op installatie ervan in de gedeelde ruimte van 

appartementen zonder lift. Dergelijke trapliftinstallaties zullen de bron zijn van veel VVE- en 

corporatie-perikelen….  

 

VERHUISWENS - WERHUISNOODZAAK 

66 mensen antwoorden te willen verhuizen; 252 misschien (vraag 31). 

Van 305 ouderen in de wijk die zeker of misschien willen verhuizen (49%), zegt 89 (29%) dat binnen 5 

jaar te willen (vraag 32). Bij de 80-plussers is dat percentage 39%.  

 Conclusie: 

Veel ouderen willen of denken te moeten verhuizen, vaak zelfs op korte termijn. Wie zijn deze 

verhuizers op korte termijn? Wat kan of moet er nu gedaan worden om dat mogelijk te 

maken? Belangrijk natuurlijk voor de gemeente en bouwers. Maar hier ligt ook een project 

voor het Ouderencontact: met deze welomschreven groep zouden we bij elkaar moeten zitten 

om te bekijken hoe we wat aan elkaar kunnen hebben.  

Probleem:  Hoe bereiken we deze mensen? 

 

ENKELE OPMERKENSWAARDIGE FEITEN EN VRAAGTEKENS OPROEPENDE UITKOMSTEN 

 Op de meeste  vragen over de tevredenheid met het wonen in de buurt wordt heel positief 

gereageerd. Maar tegelijk zijn veel van die antwoorden toch ook niet zo heel veelzeggend! Wie 

haalt het in zijn hoofd om te zeggen dat een huisarts in de buurt van geen belang is? Wie zal 

zeggen dat rust en groen hem niets schelen kunnen. Kwantificering is dan niet erg nuttig.  

 Bij sommige vragen is het niet goed gelukt gewenste duidelijkheid te verkrijgen: 59 van de 641 

respondenten zeggen in een appartement zonder lift te wonen (vraag 3) maar 86 zeggen de 

voordeur alleen via een trap te kunnen gebruiken (vraag 5). Het is spijtig dat deze 

onduidelijkheid ontstond omdat zich juist bij de bewoners van appartementen zonder lift 

veelvuldig klemmende problemen voordoen wanneer het traplopen echt problematisch wordt. 

 Er zijn ook vragen over specifieke wensen die door niet zo heel veel mensen beantwoord 

worden maar waar de uitkomsten toch heel relevant zijn: 

o Liefst 50% van de 639 respondenten zegt voldoende bankjes belangrijk of heel 

belangrijk te vinden! (vraag 21). 

o Aantrekkelijke horecavoorzieningen (vraag 22) wordt door 32% van de respondenten 

belangrijk of heel belangrijk gevonden. Dat lijkt weinig, maar we moeten ons bij zo’n 

getal realiseren dat ieder die beweeglijk genoeg is om naar een café of restaurant in de 

binnenstad te gaan weinig te zoeken heeft in een klein café of restaurant aan 

bijvoorbeeld de Burggravenlaan! Het zijn juist al die minder mobiele ouderen die 

behoefte zullen hebben aan zo’n voorziening. 32% is misschien wel heel veel! 

o Iets dergelijk geldt voor het gebruik van buurtwinkels (vraag 25). 53% van de oudere 

wijkbewoners gaat daar dagelijks of in ieder geval wekelijks heen. De sociale functie van 

die winkels is heel groot.  Het behoud van die winkels in de wijk een groot goed. 



o Bij de vraag naar gewenste woonvormen (vraag 35) komt allereerst naar voren dat 75% 

van de 293 respondenten zelfstandig wil wonen. Verder antwoorden 75 van de 293 

respondenten (26%) dat zij graag een gedeelde ontmoetingsruimte zouden zien. Dat is 

een hoog aantal, dat noopt tot reflectie en actie omdat zulke woningen thans überhaupt 

niet beschikbaar zijn in de wijk (afgezien van de Lorentzhof, maar dat is een verhaal 

apart). 

 Het gebruik van welzijnsvoorzieningen is opmerkelijk gering (vraag 17). 69 ouderen (13%), 

zeggen daar gebruik van te maken, en nog eens 38 zeggen dat soms te doen. Totaal 20%. Ook 

op de vraag wat in het welzijnsaanbod gemist wordt komt een opvallend antwoord: 77% mist 

niets (vraag 18)! We missen niets maar van wat er is wordt weinig gebruik gemaakt. Een zich 

opdringende vraag is: wil men wel bedaan worden door welzijnswerk? Of één stap verder: is de 

tijd rijp voor andere vormen van elkaar ontmoeten en iets met elkaar doen? De volgende vraag 

is dan  natuurlijk: wat voor vorm dan? Moet/kan dat worden gefaciliteerd? Van 

sportverenigingen maakt wel 30% van de ouderen gebruik. Van religieuze voorzieningen 

eveneens 15-22%. Wijkvereniging/buurtinitiatief trekt 19-35% van de ouderen. Koersen 

(moeten) worden verlegd! We moeten ons realiseren dat deze analyse gebaseerd is op 

diegenen die fit en energiek genoeg waren om de enquête in te vullen. Voor al diegenen die 

intensieve zorg ontvangen ligt het belang van het welzijnsaanbod anders: dan gaat het over 

zorg, niet over welzijn.  

 166 van de 647 ouderen (26%) heeft in de laatste 12 maanden hulp gehad vanwege gezondheid 

(vragen 28 en 29). In 68% van de gevallen vanuit eigen kring (vaak enkele uren per week maar in 

een kwart van de gevallen waarin men uit eigen kring bijspringt zelfs meer dan 6 uur per week!). 

In 49% van de gevallen komt er professionele hulp bij te pas (en in twee derde van die gevallen 

minder dan een half uur per dag). Bij 59% van deze 166 ouderen is er (ook) sprake van hulp van 

particuliere hulp (werkster).  

Conclusie: Wanneer hulp vanwege gezondheidsproblemen nodig is wordt dat ook nu al in eerste 

instantie door de eigen kring en verder particulier geregeld. 

 

TOT SLOT 

Los van bovengenoemde conclusies zoals die uit de enquête gedestilleerd kunnen worden, is er zorg 

over de talrijke belemmeringen veroorzaakt door ingewikkelde en soms niet opportune 

bouwvoorschriften en procedures. Zorgen over gebrek aan flexibiliteit en mogelijkheden tot maatwerk 

werden in verschillende discussiegroepen geformuleerd, op 31 augustus. Een situatie waarin een 

dergelijke rigiditeit ons parten speelt doet zich bijvoorbeeld voor wanneer we grote panden (aan de 

singel bijvoorbeeld) geschikt willen maken voor verschillende bewoners in verschillende woonlagen.  

We zijn ons bewust van de onvermijdelijkheid van vertragingen en belemmeringen die ontstaan op het 

procedurele vlak maar doen een dringend beroep op de gemeente en andere betrokkenen waar 

mogelijk een maximale flexibiliteit te betrachten.  

 

Ouderencontactprofburgwijk, oktober 2016 


