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1. Rechte tellingen
Aanbod senioren
Verschillende lokale welzijnsorganisaties, professionals en andere inwoners zetten zich in
voor senioren. Senioren kunnen in onze gemeente op verschillende plekken terecht met
vragen. Zo kunnen senioren bijvoorbeeld terecht bij de huisarts voor medisch advies, voor
advies over ondersteuning kan men bij het Sociaal Team terecht en de Algemene Hulpdienst
helpt met algemene vragen. Daarnaast zijn er verschillende organisaties actief op het gebied
van financiële ondersteuning.
Ook zijn er vrijwilligers en mantelzorgers actief, kunnen senioren elkaar op diverse plekken
ontmoeten en zijn er diverse mogelijkheden om gebruik te maken van het openbaar vervoer
en/of aanvullend vervoer. Toch kan de gemeente Mook en Middelaar zich voorstellen dat u
nog iets mist in het aanbod wat er is in onze gemeente om prettig oud te kunnen worden.

1 Wat mist u in het huidige aanbod voor senioren?
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Ik mis:

Ik mis niets

Ik zit niet in deze
doelgroep of ik heb hier
nooit over nagedacht

Weet niet

Op vraag "1 Wat mist u in het huidige aanbod voor senioren?" antwoordt 42% van de respondenten:
"Ik zit niet in deze doelgroep of ik heb hier nooit over nagedacht".

Ik mis:









Aangepaste woonvoorziening voor ouderen in Molenhoek; groepswonen wellicht
Betaalbare woningen
Centraal punt voor alle vragen in bijvoorbeeld gemeenschapshuizen
Coördinatie tussen hulpverlenersclubs.
Dat de senioren ( = 55 +) niet meer verplicht worden om te solliciteren als zij verwilligerswerk
doen en een uitkering krijgen.
De hoeveelheid huizen
Duidelijkheid naar de mensen toe, wat en waar men zich toe kan richten bij problemen of andere
zaken
Een beweegroute voor ouderen in alle kernen
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Een charmante gezelschapsdame
Een dagelijkse koffie ontmoetplek voor ouderen die geestelijk en lichamelijk niet zo vitaal zijn.
Bijvoorbeeld een centrale ruimte in de flat in Molenhoek
Een kleindschalige woonvorm voor mensen met dementie
Eet cafe
Goede parkeer gelegenheid Raadhuisplein.
Grotere gelijkvloerse huurwoningen,
Halteplaatsen ov die op kortere afstand van de woningen staan
Het betrekken van senioren bij activiteiten. Er loopt nog teveel "los".
In Mook aanbod van een gezellige plek overdag met krantje koffie etc. de leestafel is maar een
ochtend open in het Moks cafe
Mogelijkheid voor senioren om ergens gezamenlijk te kunnen eten (betaalbaar/ ko stprijs)
Ontmoetinglek voor leeftijdsgenoten
Samenwerking en afstemming tussen organisaties die voor senioren actief zijn, nieuwe
initiatieven in onze gemeente

Toelichting
Ik mis:









Ik zit niet in deze
doelgroep of ik
heb hier nooit
over nagedacht



Breng in beeld welke senioren we hebben en waar ze bij aangesloten zijn.
Doorstroming van een groot vrijstaand huis naar een huurwoning waar
ruimte in zit
Naast een gezellige plek overdag zijn de aangeboden voorzieningen voor de
generatie die altijd voor zichzelf is opgekomen in de naoorlogse opbouw
vaak achter een schaamte drempel. er zou een meldpunt moeten zijn waar
buurtbewoners die eenzaamheid bemerken een melding kunnen doen
waarmee da ook wat wordt gedaan. het eerste - de gezellige plek - is dan wel
een voorwaarde omdat zo mensen uit hun huis kunnen worden gehaald voor
iets leuks dat niet de geur heeft van dagbesteding en sociale voorziening.
Plasmolen heeft maar 1 bushalte , de Halte Plasmolense Hof gaat bij de
geplande herinrichting N271 ook nog 200 meter noordelijker verplaatst
worden .De afstand die je moet lopen om bij halte te komen is te groot.
Extra halte plaatsen zijn gewenst. Milsbeek heeft er wel 5 en Mook 3 ..
Plein gemeentehuis ( Raadhuisplein) Mook.
We hadden goed toegankelijke parkeerplaatsen en je had een redelijk kans
op een plekje..
Nieuwe Raadhuisplein..
Nu de helft minder parkeerplaatsen bijna nooit plaats (ook nu met de
tijdelijke toevoeging extra parkeerplaatsen) zijn er zeker twee dagen dat er
geen parkeer plaats te vinden is. Ik zal gelijk hier zeggen dat deze tekort er
ook was toe ze nog beneden aan de haven konden parkeren.. Ook in de zei
straten staat alles vol.
Verder snapt niemand waarom er zulke gevaarlijk stenen zijn gebruikt op de
parkeerplaatsen, mensen die slecht ter been zijn kunnen daar niet lopen!
Probeer het maar met een rollator..
Waarom toch het was goed.. Ik praat niet alleen voor ons veel mensen
praten niet meer met de gemeente hoe zou dat toch komen..
Ik ben boven de 65, maar heb me hier nog niet in verdiept.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Mook & Middelaar
Aanbod senioren
Eenzaamheid
Informatievoorziening
Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Religie
22 november 2018 tot 04 december 2018
93
10,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
16
5 minuten en 1 seconden
6 december 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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 > 60 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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