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1.1 Nederland 

1.2 Limburg 

Limburg is nog verder onder te verdelen in: 

Noord-Limburg (o.a. Venlo en Venray) ; 

Midden-Limburg (o.a. Weert en Roermond); 

Zuid-Limburg (o.a. Sittard, Maastricht en Heerlen). In Zuid

Limburg zelf is ook nog een verdeling gemaakt: 

Westelijke Mijnstreek; 

Oostelijk Zuid-Limburg, het huidige Parkstad Limburg; 

Maastricht Mergelland. 
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1.3 Heerlen 

1.4 Molenberg 

De wijk Molenberg is nog verder 

onderverdeeld in subbuurten: 

Molen berg park; 

Dr. Nolensplein c.a.; 

Dr. Schaepmanplein c.a.; 

Schiffelerveld. 

Parkstad Limburg 

Heerlen in stadsdelen en buurten 

Nummer 39, het roodomrande gebied, is de wijk 

Molen berg. 



Bijlage I 

PLATTEGROND 

HUIDIGE SITUATIE MOLENBERG 
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De volgorde van deze uitwerking is gelijk aan de indeling in het hoofdwerk. Allereerst komen 

hierbij de richtlijnen voor ouderenhuisvesting aan de orde en vervolgens de verschillende 

woonzorgconcepten op basis van de indeling van Breuer e.a. (1 992). 

11.1 Richtlijnen ouderenhuisvesting 

WoonKeur 

WoonKeur is een in april 2000 verschenen nieuw certificaat voor nieuwbouwwoningen. Het 

certificaat kan worden afgegeven aan nieuwbouwwoningen met voldoende woontechnische 

kwaliteit: zo kent een woning met WoonKeur een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, 

inbraak- en sociale veiligheid, valveiligheid, toegankelijkheid en flexibiliteit. 

In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties en de Stuurgroep Experimenten 

Volkshuisvesting heeft SKW Certificatie BV, in samenwerking met verschillende organisaties 

het certificaat WoonKeur ontwikkelt. 

WoonKeur is samengesteld uit de eisen van de vier meest bekende eisenpakketten voor 

nieuwbouw: het Seniorenlabel, het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Nieuwbouw, de VAC

Kwaliteitswijzer en het Handboek voor Toegankelijkheid. Het Seniorenlabel heeft met de 

publicatie van dit handboek opgehouden te bestaan, praktisch alle eisen uit dit label zijn 

verwerkt in Woonkeur. De andere eisenpakketten worden nog wel afzonderlijk gepubliceerd, 

maar opdrachtgevers hebben nu de gelegenheid een geïntegreerd programma van eisen 

samen te stellen. 

Eisen 

WoonKeur bestaat uit een verplicht basispakket dat eisen omvat betreffende de directe 

woonomgeving (voor zover die onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever valt), het 

woongebouw en de woning. Daarnaast zijn er drie pluspakketten ontwikkeld: veiligheid, 

gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Deze pluspakketten kunnen aanvullend op het 

basispakket WoonKeur behaald worden. Verder wordt ieder plan voorzien van een extra 

advies door een WoonKeurAdviesGroep (WAG). 

Basispakket 

De eisen van het basispakket hebben betrekking op: 

woonomgeving (voor zover onder directe invloed van de opdrachtgever), hier komen 

thema's aan de orde als het overbruggen van niveauverschillen en de aantrekkelijkheid 

en veiligheid van achterpaden; 

woongebouw, onder andere de bereikbaarheid van de entreehal voor bevoegden en de 

(sociale) veiligheid van aanwezige liften behoren tot eisen voor het woongebouw; 

woning, bij de eisen voor de woning moet gedacht worden aan de toegankelijkheid van 

de verblijfsruimten en de bruikbaarheid van de badkamer, al dan niet met handicap. 

Pluspakket Gebruikskwaliteit 

In WoonKeur zijn eisen opgenomen afkomstig uit de VAC-Kwaliteitswijzer. In het 

basispakket zijn de eisen beperkt tot de direct door de opdrachtgever te beïnvloeden 
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onderdelen uit de woonomgeving, het woongebouw en de woning. In het pluspakket 

Gebruikskwaliteit komen aanvullende eisen uit de VAC-Kwaliteitswijzer naar voren. 

De eisen van het pluspakket Gebruikskwaliteit hebben betrekking op : 

S Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

G Woongebouw 

W Woning 

Basisgedachte is dat woning en het woongebouw voldoende ruimte moeten bieden voor de 

dagelijkse terugkerende activiteiten: verplaatsen, verblijven, slapen, werk, koken, 

persoonlijke hygiëne, opbergen, spelen, ontspannen enzovoort. Daarbij geldt als 

uitgangspunt dat woning en woongebouw voor ieder mens met zijn/ haar eigen 

mogelijkheden en beperkingen, ongeacht leeftijd en huishoudensamenstelling, geschikt is of 

eenvoudig geschikt te maken is. 

Pluspakket Veiligheid 

In WoonKeur zijn eisen opgenomen afkomstig uit het Politiekeurmerk Veilig Wonen® 

Nieuwbouw. De eisen dragen bij aan het verminderen van inbraak, diefstal, vandalisme en 

overlast, maar ook aan het verlagen van het onveiligheidsgevoel. In het basispakket zijn de 

eisen beperkt tot de direct door de opdrachtgever te beïnvloeden onderdelen uit de 

woonomgeving, het woongebouw en de woning. In het pluspakket Veiligheid komen die 

eisen uit het Politiekeurmerk Veilig Wonen® Nieuwbouw naar voren, die niet of niet geheel in 

het basispakket WoonKeur zijn benoemd. De veiligheidseisen uit het basispakket WoonKeur 

en de eisen uit het pluspakket 'Veiligheid' vormen samen het Politiekeurmerk Veilig Wonen® 

Nieuwbouw. 

De eisen van het pluspakket Veiligheid hebben betrekking op: 

S Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

0 Openbare ruimte 

K Kavels 

G Gebouw 

w Woning 

Het pluspakket Veiligheid kent 1 00 procent- en 60 procent-eisen. Om het certificaat 

WoonKeur met pluspakket Veiligheid voor een nieuwbouwwijk te behalen moet aan álle van 

toepassing zijnde 1 00 procent-eisen worden voldaan. Van de 60 procent-eisen die van 

toepassing worden verklaard moet aan minimaal 60 procent worden voldaan. 

Pluspakket Toekomstwaarde 

In het pluspakket Toekomstwaarde zijn eisen opgenomen afkomstig uit diverse 

literatuurbronnen. Het lijkt erop dat steeds snellere veranderingen in de tijd en een steeds 

grotere differentiatie in woonstijlen en woonwensen kenmerkend worden voor de 

woonvoorkeuren van huishoudens. Woningen moeten daarom flexibel zijn. In het WoonKeur 

zijn eisen opgenomen die er voor zorgen dat de eenmaal opgeleverde woning op 

verschillende manieren en door verschillende huishoudens bewoond kan worden. 
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De eisen uit het pluspakket Toekomstwaarde hebben betrekking op: 

S Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

0 Organisatie van het bouwproces 

G Woongebouw 

W Woning 

Opplussen 

februari 2003 

Het nieuwbouwvolume van ouderenwoningen zal in de komende jaren ontoereikend zijn om 

in de grote, toenemende vraag van de ouderen te voorzien. De meeste van hen zullen op de 

bestaande woningvoorraad zijn aangewezen. Gerichte aanpassingen in de woningen, de 

wooncomplexen en/ of de woonomgeving moeten worden uitgevoerd om deze voorraad 

fysiek geschikt te maken voor de oudere huishoudens. 

Het opplussen richt zich, in het verlengde van het huidig opgeheven Seniorenlabel, op het 

verbeteren van bestaande woningen en woongebouwen zodat ouderen en mensen met een 

lichte functiestoornis (woonhandicap) kunnen wonen in een toegankelijk, bruikbaar en veilig 

huis. 

De eisen variëren van onder meer het wegwerken van niveauverschillen (door bijvoorbeeld 

het ophogen van galerijen en het verlagen van drempels) tot het aanbrengen van goede 

verlichting, een glijstang in de douche en een antisliplaag op de vloer. De vereiste 

aanpassingen zijn gericht op valpreventie en op het beter bruikbaar maken van de woning 

voor oudere mensen en mensen met lichte functiestoornissen. 

Eisenpakket 

Het eisenpakket Opplussen is onderverdeeld in twee pakketten: 

Pakket 1 richt zich op de woonomgeving binnen het beheer van de eigenaar van het 

complex en op de collectieve gebouwdelen. Dit pakket maakt betreffende woningen 

bereikbaar voor de doelgroep ouderen en mensen met een lichte woonhandicap. Te 

denken aan bijvoorbeeld verlichting van het woongebouw en niveauverschillen in de 

collectieve delen van het woongebouw. 

Pakket 2 maakt de woningen zelf bewoonbaar voor deze doelgroep. Hierbij kan gedacht 

worden aan een seniorenslot op de voordeur en het aanbrengen van een verhoogd toilet. 

Om helderheid en effectiviteit te vergroten zal in de nabije toekomst in beide pakketten 

onderscheid worden gemaakt in basiseisen en aanvullende eisen. Hierbij is het basispakket 

verplicht en krijgen de aanvullende eisen meer de status van aanbevelingen. Deze 

aanvullende eisen zijn tot op heden, d.d. oktober 2001, nog niet gerealiseerd. 

Opplussen vindt vaak tegelijk plaats met algemene woningverbetering. Bij grootonderhoud 

aan een complex kan van tevoren worden bepaald welke aanpassingen voor alle woningen 

doorgevoerd moeten worden, maar kan tevens worden geïnventariseerd welke individuele 

wensen de desbetreffende (oudere) bewoners hebben. Deze individueel gewenste 

aanpassingen kunnen dan in het grootonderhoud worden meegenomen. 
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Ruimte voor sanitair 

De basis voor dit handboek wordt gevormd door al eerder ontwikkelde eisenpakketten zoals 

het Seniorenlabel, aanpasbaar bouwen, het Handboek voor toegankelijkheid en het 

Oppluslabel. In 'ruimte voor sanitair' worden deze eisen aangevuld met eisen en wensen die 

betrekking hebben op installatietechniek en comfort. Daarnaast wordt ook aandacht besteed 

aan sanitaire producten en innovaties op dat terrein. 

Het handboek bevat vier onderdelen : 

het programma van eisen en wensen 

productaanbod 

voorbeelden 

ontwerpinstrument 

Politiekeurmerk Veilig Wonen® 

De maatstaf voor veilig wonen. Een initiatief van de politie in samenwerking met partners 

zoals gemeenten, bedrijven en woningcorporaties. Zodat u als bewoner zich veilig voelt in 

eigen huis en buurt. 

Het Politiekeurmerk Veilig Wonene is er voor iedereen. Of u nu eigenaar of huurder bent van 

een bestaande woning of een nieuw te bouwen huis of flat. 

Het Politiekeurmerk Veilig Wonene is een keurmerk dat afgegeven wordt voor woningen, 

complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond sociale 

veiligheid, leefbaarheid, inbraak- en brandpreventie. 

Het Politiekeurmerk Veilig Wonene bestaat uit twee keurmerken: 

Politiekeurmerk Veilig Wonene Nieuwbouw 

Politiekeurmerk Veilig Wonene Bestaande Bouw 

Nieuwbouw 

Het keurmerk Nieuwbouw is één geheel. Het keurmerk stelt vei l igheidseisen op planologisch 

en stedenbouwkundig niveau (S), aan de openbare ruimte (0), kavels (K), gebouw (G) en aan 

de woning (W) zelf. Denk aan eisen rond verlichting in een wijk of eisen aan de 

groenvoorziening en parkeerplaatsen rond een flatgebouw. Maar ook goede sloten op de 

deuren en ramen vallen onder dit keurmerk. Het hele pakket aan maatregelen zorgt 

uiteindelijk voor een veilige buurt, een veilig gebouw en goed beveiligde individuele 

woningen . Daarbij zijn organisatorische maatregelen erg belangrijk, zoals het onderhoud 

van en het juist omgaan met de aangebrachte voorzieningen. 

Om het Politiekeurmerk Veilig Wonene voor een nieuwbouwwijk te behalen moet aan alle van 

toepassing zijnde (figuur 1.1) basiseisen worden voldaan. Van de aanvullende eisen die van 

toepassing worden verklaard moet aan minimaal 60 procent worden voldaan. 
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Figuur 11. 7. Van toepassing zijnde eisen 

s 

0 

K 

G 

w 

februari 2003 

S = planologisch en stedebouwkundig 

0 =openbare ruimte 

K =kavel 

G =gebouw 

W =woning 

Bron : Reijnhoudt, P.; Scherpenisse, R. [1998], 'Politiekeurmerk Veilig Wonen~; Nieuwbouw' 

Bestaande Bouw 

De woonomgeving bij bestaande wijken is al lang geleden bepaald. Ingrepen in zo'n wijk zijn 

vaak duur en vaak niet te beïnvloeden door de woningeigenaar. Wie verantwoordelijk is voor 

de hele woonsituatie, de woning, het gebouw en de omgeving, is dikwijls onduidelijk en 

ingewikkeld. Een eigenaar van een appartementje heeft bijvoorbeeld wel wat te zeggen over 

zijn eigen woning, maar niet over de gang, de receptie en de parkeergarage. Daar kan de 

eigenaar van het appartementencomplex misschien wat aan doen, maar deze kan dan weer 

niet zorgen voor meer verlichting op het fietspad naar de flat. Daar gaat de gemeente over. 

Om ervoor te zorgen dat het keurmerk toch haalbaar is voor de individuele bewoner, voor de 

eigenaar van het gebouw en voor de hele wijk zijn er drie certificaten voor bestaande wijken: 

Certificaat Veilige Woning (W): dit kan een appartement zijn maar ook een rijtjeshuis of 

een villa. 

Certificaat Veilig Gebouw (G): een gebouw bestaande uit individuele woningen. Zoals een 

flatgebouw. 

Certificaat Veilige Omgeving (0): dit is meestal de buurt of wijk. 

Deze drie afzonderlijke certificaten vormen samen het totale Politiekeurmerk Veilig Wonen®, 

ofwel W + G + 0 = Politiekeurmerk Veilig Wonen® 

Veilige woning 

Bij 20 procent van de jaarlijks gepleegde inbraken zijn mensen voor de tweede of derde keer 

slachtoffer. De eerste acht weken na een inbraak is de kans op herhaling het grootst. 

Belangrijk dus om na, maar ook daarvoor al, een inbraak goed advies te geven. Bewoners van 

een (rijtjes)huis, een flat, een villa die het advies toepassen komen in aanmerking voor het 

certificaat Veilige Woning. Hiervoor moeten de entree, balkondeur, tuindeur en ramen 

beveiligd worden. Ook bergingen, schuren en garages van waaruit toegang mogelijk is naar 

de woning, moeten aan de eisen voldoen. 

Veilig Complex 

Als woningen deel uitmaken van een gebouw bijvoorbeeld een flat, dan hebben we het over 

Veilig Complex. Bepaalde onderdelen van het complex moeten dan aan een aantal eisen 
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voldoen. Deze onderdelen zijn : 

Collectieve gebouwdelen zoals centrale entree, liften, galerijen, portalen, 

gemeenschappelijke bergingen. 

Losstaande schuren, bergingen, bergingen in flats. 

februari 2003 

Directe woonomgeving die onder verantwoordelijkheid van de eigenaren of beheerders 

valt. Zoals achterpaden, binnenterreinen en gemeenschappelijk groen. 

Veilige Omgeving 

Als we het over een omgeving hebben, dan hebben we het bijvoorbeeld over fietsstallingen, 

parkeerplaatsen, speelpleinen, perkjes, openbare banken, vuilnisbakken, bushaltes. Als het 

terrein van de eigenaar van het bouwblok is, bijvoorbeeld van een woningcorporatie, dan 

hoort het terrein tot het complex en valt het niet onder het certificaat Veilige Omgeving maar 

wel onder het certificaat Veilig Complex. Als het binnenterrein tot de openbare omgeving 

hoort, is de gemeente verantwoordelijk en dan valt dit wel onder het certificaat Veilige 

Omgeving. 

Zowel voor de afzonderlijke certificaten als voor het volledige keurmerk geldt dat aan álle 

basiseisen moet worden voldaan, uiteraard voor zover deze van toepassing zijn. Ten aanzien 

van de aanvullende eisen geldt, dat hieraan moet worden voldaan voor zover de lokale 

situatie aanleiding geeft. 

11.2 Woonzorgconcepten 

Versoreid wonen en incidentele zorgverlening 

Ouderen-/ seniorenwoning 

Ouderen- of seniorenwoningen zijn woningen die speciaal voor ouderen, huishoudens 

waarvan minimaal één persoon 55 jaar of ouder is, bestemd zijn en voldoen aan de wensen 

van oudere huishoudens gezien de toegankelijkheid, ligging, woonomgeving, omvang en 

indeling. 

Het zijn meestal woningen die of op de begane grond liggen of in een gebouw met lift 

gelegen zijn, zodat ze goed bereikbaar zijn. Doorgaans zijn het relatief kleine woningen met 

drie of vier kamers. Het woningtype wordt zowel in de vorm van eengezinswoningen als in 

flats ontwikkeld. 

Aanpasbaar/levensloopbestendig bouwen 
'Onder een levensloopbestendige woning wordt een woning verstaan die zodanige 
ruimtelijke kwaliteiten heeft dat de kans groot is dat een huishouden er in verschillende 
stadia van de huishoudensontwikkeling goed kan wonen. Voor zulke woningen zal vice versa 
ook gelden dat een groot aantal verschillende typen huishoudens er goed kunnen wonen'.' 

Ouderen zijn buurtgebonden en het afnemen van de validiteit en zelfredzaamheid van 

ouderen is een geleidelijk proces. Dit pleit sterk voor 'aanpasbaar of levensloopbestendig 

1 VROM [1999). 'Levensloopbestendige woningen' 
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bouwen' bij nieuwbouw. Bij aanpasbaar bouwen kunnen wijzigingen in de plattegrond van de 

woning relatief eenvoudig worden doorgevoerd. Hierdoor kan aan de veranderende 

woonwensen, door een afnemende gezondheid, tegemoet worden gekomen door ingrepen in 

de huidige woning. Dit concept is op complexniveau uit te breiden tot 'aanpasbaar wonen': 

door variatie in het type woningen en woonruimten binnen een complex aan te brengen, 

wordt het voor ouderen mogelijk om binnen de vertrouwde omgeving door te stromen, 

wanneer de gezondheidstoestand om een andere woonvoorziening vraagt. In de praktijk is 

dit te zien bij aanleunwoningen en/ of serviceflats nabij of gekoppeld aan een 

verzorgingstehuis met eventueel een verpleegafdeling. 

De doelstellingen van aanpasbaar bouwen zijn: 

de woning dient toegankelijk en de sanitaire voorzieningen zoals douche en toilet dienen 

(met hulp) bruikbaar te zijn voor rolstoelgebruikers; 

de richtlijnen mogen niet tot stijging van bouwkosten leiden; 

bij eventueel later benodigde aanpassingen besparingen op de kosten van 60-90 

procent; 

de richtlijnen moeten toepasbaar zijn in alle nieuwbouw. 

Het is gebleken dat aanpasbaar bouwen tot hogere stichtingskosten leidt wanneer het gaat 

om kleine woningen. Bij grotere woningen is dat niet nodig. 

Aanpasbaar gebouwde woningen zijn niet voor specifieke bewoners bestemd. Ouderen (maar 

ook andere bewoners) zullen in een aanpasbaar gebouwde woning langer kunnen blijven 

wonen. Door nu aanpasbaar te bouwen kan de gemeente in de toekomst kosten uitsparen, 

die anders uit de middelen op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten gefinancierd 

zouden gaan worden. 

Bij een aanpasbaar gebouwde woning worden geen vormen van zorg- en dienstverlening 

geboden. Wat dat betreft is dit woningtype vergelijkbaar met een 'gewone' woning. 

Meergeneratiewoningen 

Een ander voorbeeld van de integratie van wonen en zorg is de meergeneratiewoning: 

dubbele woning waar bijvoorbeeld hulpbehoevende ouderen met hun kinderen kunnen 

wonen, of ouder met hun gehandicapte kind. De twee woningen hebben elk hun eigen 

voordeur, maar staan wel met elkaar in verbinding. 

Geclusterd wonen met regelmatige/ bijbehorende zorgverlening 

All-living concept 

Woonzorg Nederland heeft het All-living concept ontwikkeld. Hierbij wordt op een 

projectoverstijgende wijze gekeken naar een samenhangend huisvestings- en 

voorzieningenniveau op een bepaalde geografische schaal, die van een wijk, stadsdeel of 

regio. Het zorgcentrum, wijksteunpunt of dienstencentrum vormt hierin het logistieke 

knooppunt. 
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Uitgangspunten 

De vraag van de klant is het vertrekpunt; 

De functies wonen en zorg worden op elkaar afgestemd aangeboden, maar niet in vaste 

combinaties; aard en hoeveelheid diensten en zorg, te leveren in dezelfde woning of 

verblijfseenheid verschillen op basis van de situatie van de individuele bewoner(s). 

Diensten, hulp en zorg worden zoveel mogelijk aan huis geleverd of in de buurt gebracht 

voor de consument. De aard en mate van de functiebeperkingen bepalen wat een 

bereikbare afstand is; 

Huisvesting en dienst- en zorgverlening bieden keuzemogelijkheden qua prijs- en 

kwaliteitsniveau en worden op maat aangeboden; 

Zowel de woning/ woonomgeving als de dienst- en zorgverlening groeit zoveel mogelijk 

mee met de veranderende vraag van de (oudere) bewoner. 

Kenmerken 

Keuzemogelijkheid: het aanbod is opgebouwd uit allerlei afzonderlijke producten en 

diensten, waaruit de klanten kunnen kiezen, afhankelijk van hun vraag naar 

ondersteuning. Pas als er een gedifferentieerd dienstenpakket kan worden aangeboden is 

de 'zorg op maat' gedachte realiseerbaar; 

Integrale dienstverlening: bijna iedere (zorg)vraag/ -wens bevat verschillende elementen; 

Eén-loket: de klant heeft aan één telefoontje genoeg. Om een één-loket gedachte goed 

te laten functioneren is inzicht in de beschikbaarheid en de 'organiseerbaarheid' van het 

aanbod vereist. De één-loket gedachte kan alleen goed werken als het aan de 

aanbiederskant wordt georganiseerd. 

Dichtbij de klant: de woon-, welzijns-, en zorgdiensten worden zichtbaar en dichtbij 

aangeboden en geleverd. Dichtbij betekent dat ze op loopafstand bereikbaar zijn voor 

het grootste deel van de doelgroep. De vertaling naar een ruimtelijke infrastructuur die 

daartoe bijdraagt, is een noodzakelijke voorwaarde. 

Woonzorgzone 

De woonzorgzone, ook wel servicezone of centrale zone genoemd, wordt als concept gezien 

om ouderen en anderen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk in de eigen buurt te laten 

wonen. 

Bij de woonzorgzone raken wonen, zorg en welzijn elkaar. De woonzorgzone biedt een 

gelijkwaardig alternatief voor mensen die nu nog intramuraal gehuisvest zijn. Door een 

combinatie van voorzieningen, zorg- en dienstverlening en een beschut woonmilieu ontstaat 

een wijk die aantrekkelijk is voor mensen die extra zorg en veiligheid nodig hebben. De zone 

is echter niet exclusief voor hen bedoeld. Ze vormen er zelfs geen meerderheid. De 

woonzorgzone blijft een 'gewone' wijk met een gemêleerde bevolking. 
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Definitie woonzorgzone: 'Minstens 25 procent van de woningen in een woonzorgzone is 
toegankelük met een rolstoel of rol/a tor. De woonomgeving is er verkeersveilig en sociaal 
veilig. De winkels zün binnen loopafstand en er is een uitgebreide bezorging van diensten 
aan huis. De centra voor zorg en dienstverlening met 24-uurs-zorg en achterwacht bevinden 
zich in een straal van maximaal 200 meter van de woning. Cebruiksvriendelüke /CT maakt 
het mogelük om zorg en diensten in de woning te ontvangen2.' 

Groepswonen 

Bij dit concept Uames en Kornalijnslijper, 1 994) staat het bij elkaar wonen van ouderen in 

één woning centraal. Een voorbeeld van groepswonen is het Abbeyfieldhuis, dat de bewoners 

een eigen woonruimte, gemeenschappelijke voorzieningen en een inwonende begeleid(st)er 

biedt. In de woning zijn voorzieningen voor ouderen aanwezig. Er is in dit concept aandacht 

voor sociale aspecten, zoals de regulering van het contact (in dit geval met huisgenoten). 

Twee andere belangrijke punten uit dit concept zijn het krijgen van (mantel)zorg en sociale 

veiligheid. Bij het groepswonen is er slechts aandacht voor de woning en niet voor het 

woongebouw en/ of de woonomgeving. 

Aanleunwoning 

Een zelfstandige ouderenwoning in de directe omgeving van een verzorgingstehuis, soms 

hiermee verbonden door een gang. Op de voorzieningen daarvan kan men een beroep doen. 

Inleunwoning 

Een woning die geschikt is voor zelfstandige bewoning door ouderen, inpandig gesitueerd in 

een verzorgingstehuis. 

Serviceflat 

Een flatwoning waarin, naast zelfstandige huisvesting, extra diensten worden geboden zoals 

huismeester, alarmering en soms ook de mogelijkheid om gedurende een bepaalde tijd 

verzorgd te worden. Vaak in de hogere prijsklassen. 

Focuswoningen 

Een Focuswoning, officieel ADL-clusterwoning, maakt deel uit van een project (cluster) van 

12 tot 1 5 ADL-woningen en ADL-eenheid (hulppost). Het gaat om standaard aangepaste 

huurwoningen die eigendom zijn van een woningcorporatie. De woningen zijn verspreid 

gebouwd in een gewone woonwijk. 

Voor wie bedoeld 
Focuswoningen zijn bedoeld voor mensen met een ernstige lichamelijke handicap die 

onafhankelijk en zelfstandig willen wonen en daarbij behoefte hebben aan een combinatie 

van een aangepaste woning en ADL-assistentie op afroep. Zij kunnen hier terecht met hun 

eventuele partner, kind(eren) en/of andere huisgenoten. 

2 'Woonzorgzones in nieuwe en bestaande woonmilieus', Congres, gehouden op 2 november 2000 te Amsterdam 
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Huurvoorwaarden 

Focuswoningen kunnen alleen verhuurd worden aan mensen die bij het College voor 

zorgverzekeringen (CVZ) als ADL-kandidaat geregistreerd staan en voldoen aan de in de 

verschillende subsidieregelingen (ADL- clusters en ADL-assistentie) van het CVZ genoemde 

voorwaarden. 

Bij de verhuur worden naast de huurovereenkomst aanvullende voorwaarden vastgelegd. De 

nieuwe bewoner verklaart zich daarmee bereid de woning te verlaten als hij niet meer aan de 

hiervoor geldende voorwaarden voldoet. Ditzelfde geldt voor eventuele partner of 

huisgenoten als de ADL-kandidaat zelf niet meer in de woning woont. 

De huurovereenkomst van de Focuswoning komt op naam te staan van degene die de 

assistentie afneemt. Huisgenoten kunnen het huurcontract dus niet overnemen. 

Standaard aanpassingen 

In de Focuswoningen is standaard een aantal voorzieningen aangebracht, de zogenoemde 

standaard inrichtingselementen: 

de alarm- /intercomapparatuur; 

de elektrische deurontgrendeling en intercom (spreek-/luisterverbinding met de 

voordeur en/ of met de toegangsdeur van de centrale hal bij flats); 

een aangepaste keuken: met een onderrijdbaar en in hoogte verstelbaar aanrechtblad in 

hoekopstelling (ongeveer 2,40 x 2,40 meter) met twee hoge kasten, twee bovenkastjes 

en twee verrijdbare onderkastjes; 

in hoogte verstelbare douche en wastafel; 

een normale toiletpot (40 centimeter) met traploos in hoogte verstelbare toiletzitting en 

in hoogte en breedte verstelbare arm leuningen; 

de woning is doorgaans ongeveer 1 0 tot 20 procent groter dan een vergelijkbare woning 

in verband met de bruikbaarheid voor rolstoelgebruikers. 

Alle standaard elementen in de woning dienen voor een volgende bewoner intact te blijven. 

Individuele aanpassingen 

Individuele aanpassingen zijn beperkt mogelijk. Bijvoorbeeld: de individuele hoogte

instelling (aanrechtblad, douche, wastafel, toiletzitting) en eventuele aanpassingen op het 

alarm-intercomsysteem. 

De bewoner kan voor een aanvraag voor woningaanpassing terecht bij de betreffende 

woningcorporatie. Voor de belangrijkste woningaanpassingen kan subsidie worden 

aangevraagd bij het CVZ. Voor overige woningaanpassing is de gemeente (WVG-Ioket) het 

aangewezen adres. 

De kosten 

De huur en servicekosten van een Focuswoning zijn even hoog als die van een vergelijkbare 

niet-Fokuswoning, terwijl de oppervlakte van de Focuswoning groter is . De Regeling 

Individuele huursubsidie is ook op Focuswoningen van toepassing. De kosten van de ADL

assistentie worden door de overheid rechtstreeks aan Focus vergoed. 

De overheid subsidieert de meeste extra kosten van de woning aan de woningcorporatie. Er 

gelden geen eigen bijdragen. Wel is er een terugbetalingsregeling (tot maximaal 50 procent) 
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voor die bewoners die, binnen twee jaar nadat subs idie voor woningaanpassing is verstrekt, 

de woning (vrijwillig) verlaten . 

Beschermd wonen 

Wooninc. biedt het 'Beschermd Wonen'. Dit is een concept, dat ouderen in staat stelt zo lang 

mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De woonruimte heeft alle woonfuncties op gelijk 

niveau met daarnaast: schoonmaakhulp, maaltijdvoorziening, klusjesd ienst, 

alarmeringssysteem, huismeester, ontmoetingsruimte en soms een wasserette, bibliotheek 

en kapper. Zaken waarvan de meeste onlosmakelijk verbonden zijn met het pakket zorg - of 

verpleegdiensten. 

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid blijven voorop staan . De ouderen bepalen zelf de inhoud 

van de woon-, service- en zorgconcepten. Er is maatwerk voor hen die de mogelijkheid 

hebben en bereid zijn meer uit te geven voor woongemak. Professionele zorg wordt op maat 

geleverd door zorginstellingen en verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Geconcentreerd wonen met 24-uurs zorgverlening 

Woonzorgcomplex (wozoco) 

Woonzorgcomplexen lijken sterk op verzorgingshuizen, maar hebben wat minder 

zorgvoorzieningen. De voorzieningen bestaan vaak uit een recreatieruimte, en een 

spreekkamer voor huisarts, fysiotherapeut en thuiszorg . Lange tijd nam de bouw van 

woonzorgcomplexen toe, echter sinds 1 998 neemt de bouw hiervan weer af, zo blijkt uit de 

Nationale survey Woonzorgcomplexen uit 1999 van de Stuurgroep Experimenten 

Volkshuisvesting. Tegenwoordig is er veel minder animo om grote woonzorgcomplexen voor 

ouderen te bouwen. Momenteel staan woonzorgzones in de belangstelling bij 

woningcorporaties. 

Verpleeghuis 
Een instelling waar voor kortere of langere duur verzorging, verpleging, geneeskundig 

onderzoek en behandeling, alsmede paramedische hulp worden aangeboden aan hen voor 

wie de dagel ijkse zorg van een specialist niet (meer) nodig is en thuis geen adequate 

verzorging kunnen krijgen3 . 

Verzorgings-I bejaardenhuis 

Verbl ijfplaats voor ouderen die niet meer in staat zijn om zelfstandig te wonen, maar die nog 

niet zo hulpbehoevend zijn dat verpleging nodig is3. Ouderen worden opgenomen na een 

positief advies van een indicatiecommissie. Op deze wijze wordt bevorderd dat voor iedere 

oudere de meest passende keuze uit het pakket van voorzieningen wordt gemaakt. 

Verzorgings-I bejaardenhuizen bieden meer dan een verpleeghuis, ruimte voor een 

zelfstandige woon- en leefs ituatie. 

3 Breuer, G.S.; e.a. [1992], 'Nieuwe woonzorgvoorzieningen voor ouderen ' 
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11.3 Zorgdiensten 
Bij deze uitgebreide opsomming van doelstellingen, activiteiten en diensten van deze 

zorginstanties dient te worden opgemerkt dat dit geen volledige lijst betreft. Bij de 

verschillende soorten instanties, regio's, e.d., is een ander (uitgebreider) aanbod mogelijk. 

Gecoördineerd Ouderenwerkt Stichting Welzijn Ouderen 

Het ouderenwerk draagt bij aan het stimuleren van sociale contacten tussen ouderen 

onderling en tussen jong en oud, een veilige en leefbare buurt, veilig en prettig wonen, een 

gezond leefpatroon en maatschappelijke deelname. Al deze doelstellingen tracht men te 

realiseren door het aanbieden van verschillende activiteiten en diensten. Hierbij moet 

gedacht worden aan activiteiten en diensten als onderstaand beschreven: 

maaltijdvoorziening 

ouderenvervoer 

organiseren van recreatiebijeenkomsten/ ontspanningsactiviteiten (kaarten, bingo, 

handwerken, sjoelen) 

ondersteuning door een ouderenadviseur (advies over bijvoorbeeld: vervoer, 

woonomstandigheden, eenzaamheid, maaltijdverzorging) 

het maken van huisbezoeken 

personenalarmering 

hulp bij thuisadministratie 

organiseren van bewegingsactiviteiten (gymnastiek, yoga, fietsen, zwemmen) 

educatie/ cursussen (koken, computer) 

Ouderenorganisaties, vrijwilligersorganisaties en mantelzorg 

Ook deze organisaties zijn actief bij een groot aantal activiteiten en diensten, zoals: 

het organiseren van uitstapjes en dagtochten 

cursussen 

voorlichting over actuele zaken, zoals veiligheid en de euro 

wekelijkse bijeenkomsten om elkaar te kunnen ontmoeten, met elkaar te praten en 

ontspannen 

eetpraatgroepen 

rondbrengen maaltijden 

bezoeken eenzame ouderen 

ouderenvervoer 

organiseren ontspanningsactiviteiten (kaarten, handwerken, kienen) 

mantelzorg, familie, vrienden en bekenden welke taken op zich nemen als boodschappen 

doen, maaltijden verzorgen, wassen, etcetera voor de hulpbehoevende (het betreft hier 

dus ondersteuning van de ADL en de HDL) 

begeleiden van mantelzorgers 

(sociale) alarmering 

het instrueren van gebruikers van alarmeringsapparatuur 

Thuiszorg 

Onder de noemer 'Thuiszorg' vallen een aantal vanouds bekende vormen van zorg- en 

dienstverlening. Deze worden continu waar nodig aangepast en uitgebreid om zo veel 
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mogelijk aan de veranderende eisen en wensen te blijven voldoen. Deze activiteiten en 

diensten, hierbij enkel toegespitst op ouderen, zijn: 

uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen en verpleegartikelen/thuiszorgwinkels 

huishoudelijke hulp (de ondersteuning bij de lichte huishoudelijke dagelijkse 

levensverrichtingen (HOL) zoals afwassen, stof afnemen) 

alpha-hulpverlening (de ondersteuning bij de zware huishoudelijke dagelijkse 

levensverrichtingen (HOL) zoals ramen wassen, dweilen) 

persoonlijke verzorging (aan- en uitkleden, douchen, toiletbezoek, wassen en eten) 

verpleging (lichamelijke en hygiënische verzorging, injecties geven, medicijnen 

toedienen, wondverzorging, aanbrengen/ verwisselen infuus, adviseren) 

sociale alarmering 

dagverzorging 

gezondheids- en voedingsvoorlichting en dieetadvisering 

maaltijdservice 

algemeen maatschappelijk werk (problemen met: huisvesting, eenzaamheid, gezondheid, 

rouwverwerking, verzorging en verpleging) 
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BEGELEIDENDE BRIEF ENQUÊTE 



Bijlage lila 

Aan de bewoner(s) van dit pand 

Datum 

Bülage 

Betreft 

mei 2002 

1 

Enquête 

Geachte heer, mevrouw, 

februari 2003 

De Stichting Wonen Zuid probeert haar producten en dienstverlening op het gebied van 

wonen steeds weer te verbeteren. Om dit te kunnen moet zij uiteraard weten wat de 

wensen en behoeften van mensen zijn. Daarom voert mevrouw Franken momenteel een 

onderzoek uit naar de woon- en zorgwensen van alle mensen van SS jaar en ouder uit de 

wijk Molenberg. Het betreft dus zowel huiseigenaren als huurders. Middels deze enquête 

proberen wij inzicht te krijgen in uw tevredenheid met de huidige woonsituatie en de 

wensen voor de toekomst wat betreft wonen, zorg en bijbehorende dienstverlening. Ook 

andere betrokken instanties als de gemeente Heerlen, Stichting Welzijn Ouderen en 

diverse andere ouderenorganisaties kunnen via Stichting Wonen Zuid deze informatie 

gebruiken. Op deze wijze kan in de toekomst op alle gebieden beter en gerichter worden 

ingespeeld op uw wensen. 

Wij vragen u dan ook mee te doen aan dit onderzoek. Door de enquête in te vullen helpt u 

ons, en alle andere betrokken partijen, om onze producten en diensten te verbeteren. Hier 

heeft u ook zelf in de toekomst profijt van. Door bijgevoegde enquête volledig te invullen 

en op tijd terug te sturen, maakt u bovendien kans op één van de S cadeaubonnen van 

€ SO,- die we onder de deelnemers zullen verloten. 

Wij vragen u daarom vriendelijk om de ingevulde enquête uiterlijk vrijdag 24 mei 2002 

aan ons terug te sturen. U kunt hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde 

antwoordenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig. 

Heeft u vragen dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Franken via 

telefoonnummer (04S) S73 74 OS. 

Heeft u hulp nodig bij het invullen vraag dan rustig iemand uit uw directe omgeving zoals 

familie, buren of vrienden. Is deze hulp niet mogelijk dan kunt u telefonisch contact met 

ons opnemen. We maken dan een afspraak met u voor woensdag 1 S mei 2002 of 

woensdag 22 mei 2002. U kunt op deze dagen terecht bij de Huurdersvereniging HTM aan 

de Joost van Vondelstraat 31 in de Molen berg. Mevrouw Franken is hier dan aanwezig om 

u te helpen bij het invullen van de enquête. 
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Mevrouw Franken is tot vrijdag 24 mei 2002 bereikbaar op iedere: 

maandag van 09.00 tot 12.30 uur 

dinsdag van 09.00 tot 1 2.30 uur 

donderdag van 13.30 tot 16.30 uur 

op het eerder genoemde telefoonnummer. 

De gegevens die uit dit onderzoek naar voren komen worden uiteraard vertrouwelijk en 

volledig anoniem behandeld. 

De resultaten van dit onderzoek zullen bekend worden gemaakt in de Huiskrant van 

Stichting Wonen Zuid, die in september van dit jaar verschijnt. Bent u geen huurder bij 

Stichting Wonen Zuid en wilt u toch de Huiskrant met de resultaten van het onderzoek 

ontvangen dan kunt u deze ophalen op het kantoor van Stichting Wonen Zuid in Heerlen 

of bellen met (045) 5 73 74 75. Wij sturen u dan een exemplaar toe. 

Alvast bedankt voor uw moeite. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Uiterwijk 

Rayonmanager Wonen Zuid 

Linda Franken 

Medewerkster Wonen Zuid 
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BIJLAGE lllb 
ENQUÊTE 



Bijlage lllb 

WONEN EN ZORG 
... UW WENSEN ... 

Een onderzoek naar de wensen van SS-plussers 

m.b.t. hun woonsituatie en zorg- en dienstverlening 

De enquête wordt volledig anoniem verwerkt 

februari 2003 

WoNEN 
c -0 

Het invullen van de enquête neemt ongeveer 30 minuten in beslag 

Met het tijdig en compleet invullen van de enquête draagt u eraan bij dat alle betrokken partijen, zoals 

Stichting Wonen Zuid en diverse zorgorganisaties, zowel een goede huisvesting als een goede zorg- en 

dienstverlening kunnen bieden. 

Bovendien maakt u kans op het winnen van één van de vijf 

cadeaubonnen van € 50,
(fl. 110,-) 
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Toelichting bij de vragenlijst 

Leest u voordat u aan de vragenlijst begint, eerst deze uitleg. 

De vragenlijst is bedoeld voor één van de hoofdbewoners op dit adres. Als u alleen woont, bent u 

uiteraard de hoofdbewoner. Woont u met twee of meer personen in huis, dan kan de enquête door één 

van de volwassenen worden ingevuld (sommige vragen kunt u samen beantwoorden). 

Neemt u alle rust en tijd om de vragen te beantwoorden. Lees elke vraag goed door voordat u een 

antwoord geeft. De enquête lijkt lang, maar dat valt reuze mee. U kunt door verwijzingen delen van de 

enquête overslaan die niet op u van toepassing zijn. 

De enquête is opgebouwd uit 11 hoofdstukken (A t/m L). Per hoofdstuk worden enkele vragen gesteld. 

Er zijn 3 soorten vragen. Van elk volgt nu een voorbeeld. 

Voorbeeld 1: 

Geef uw antwoord door één van de hok'es aan te kruisen of in te vullen 

In welk sqprt wor:iing woont u? een huurwoning 

0 een koopwoning 

ga naar 

In dit geval staan achter de antwoordmogelijkheden pijltjes. U wordt doorverwezen naar een bepaalde 

vraag. Als u 'huurwoning' heeft aangegeven (zoals in dit voorbeeld) gaat u door met vraag X1. Als u 

'koopwoning' heeft aangegeven gaat u door met vraag Y1. In de meeste gevallen staat er geen 

doorverwijzing. U gaat dan naar de volgende vraag. 

Voorbeeld 2: 

de GROOTTE van uw hele woning? C~lêt 
ruimten 

.. . 8 ... 

10 uitmuntend '7' '4 onvoldoende 1 
9 zeergoed 6 3 zeer àiivoldoende 
8 goed 5 2 slecht ' 

Vindt u de grootte van uw woning goed, dan vult u in de rechter kolom (wit) een 8 in. 

Voorbeeld 3: 

u over de zeer on te- neutraal te- zeer niet 

onte- vreden vreden te- aanwezig 

vreden vreden 

Woonkamer 0 0 0 • 0 0 

Bent u tevreden over de grootte van uw woonkamer dan kleurt u bijbehorend rondje. 

U KUNT OP DE VOLGENDE PAGINA BEGINNEN MET HET INVULLEN VAN DE ENQUÊTE 
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A 
A 1 In welk soort woning woont 

A2 In welk type woning woont 

A3 Is uw woning specifiek 

ouderen? 

A4 

AS 

A6 

A7 

AB 

A9 

aanwezig? 

februari 2003 

ga naar 

Een eengezinswoning (woning waar geen andere 

woning boven of onder gebouwd is), namelijk: 
0 tussenwoning 

0 hoekwoning 

0 twee-onder-één-kap-woning 

0 vrijstaande woning 

Een etagewoning (woning in een flatgebouw of 

boven een woning of een winkel), namelijk: 
0 woning op de begane grond 

0 won ing op een verdieping , zonder lift 

0 woning op een verdieping, met lift 

een 

ja 

nee 

2 3 4 5 6 
0 0 0 0 0 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

handgrepen in badkamer en/ of toilet 

geen of verlaagde drempels 

anti-slip tegelvloer (bijv. in badkamer) 

verhoogd toilet 

aangepaste keuken 

brede deuren (doorgang met rolstoel) 

7 
0 

ruimte voor rolstoel in badkamer en/ of toilet 

extra trapleuning 

traplift 

8 
0 

aangepast hang- en sluitwerk (makkelijk bedienbaar) 
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Al 0 Hoe lang woont u al in 4»' huidige#: .•• 

woning? 

Afronden op hele jaren 

All 

B Beoordeli 

Bl Hoe tevreden bent iu over de 
GROOTTE van uw: 

Woonkamer 

Keuken 

Toilet 

Badkamer 

Hoofdslaapkamer 

Grootste slaapkamer 

Tuiri 

Balkon 

B2 Hoe tevreden bent u met het aantál · 

kamers in uw woning? 

woonsituatie 
minder dan l j aar 

0 l - 2 jaar 

0 3 - 5 j aar 

0 6- l 0 jaar 

ll - 20 jaar 

aar 

februari 2003 

(4 cijfers en 2 letters invullen s.v.p) 

(géén huisnummer invullen !!!) 

zeer on te- neutraal te- zeer niet 
on te- vreden vreden te- aanwezig 
vreden vreden 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 
zeer on te- neutraal te- zeer 

on te- vreden vreden te-
vreden vreden 

0 0 0 0 0 

83 Welk rapportcijfer van 1 tot l 0 zou.: u geven aari de GROOTTE van uw hele woning? 

Gelet op: het aantal van: kamers, keuken, badkamer, 
Ha/kon; tuin, b~(gttJ((!Jte 
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84 

85 

86 

87 

Hoe tevreden bent u over --;_701217 ,,,,, 

INDELING van de wgoing qua 

van de ruimten ten opziçt)te 

elkaar? 

Gelet op: afstanden tussen 

vertrekken, vertrekken ,op 

verschïllende vettJl~'P'"'ge!Q, 

Woonkamer t.o 

Cijfer invullen op de 

Hoe tevreden bent u over de 

volgende VOORZIENINGEN 

woning? 

De voorzieningen in de keu 

Dit is het keukenblok en 

Het sanitair in het toi let 

pe beveHlging 

De voorziening, voor 

brandalarmering 

Zoals bijvoorbeeld een 

De voorîienin'g voor _soc 

medische alarmering 

De mogelijkheid om familie of 

medische hulp in te roepen 

alarmknop als u valt, slee 

De bedieningselementen 
; 

Zoals bijvoorbeeld de kraan, de 

lichtschakelaar 

on te-

0 

0 

0 

zeer 
on te-

vreden 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

onte- neutraal te-

vreden vreden 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

INDÈLING van uw 

on te- neutraal te-

vreden vreden 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

zeer 

te
vreden 

0 

0 

0 

0 

zeer 
te-

vreden 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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niet 

aanwezig 

0 

0 

0 
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Vervol B: Beoordelin 
88 

woning? 

Ce/et op: isolatie, vénti/atieinàge IJ ... eden, rking, onderhoudsstaar van de 
:i,·,··:---~:_._,_ ---:_-,,,':- ~; ó;>•g;11;:,.,< ••. . ,,i' 

buitenkant van de,woning en vach(-' en tochtdièhtheid 

89 uwtotaléW0NING? 

c ruimte rondom uw won 
Cl 

nee 

Ondelofbov~n 
een winkelof bedrijf 

C2 Hoe tevreden bent u over de zeer ante- neutraal te- zeer niet 

volgende aspecten van l:le! ante- vreden vreden te- aanwezig 

woongebouw? vreden vreden 

De veil igheid in heN rappentiuis,, d~ 0 0 0 0 0 
gangen en eventueel de lift 

Zichtbaarheid; "· verlié~iin,g, 

De 6ruikbaarheidvan "'de, 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

C3 ja 

nee 

C4 zeer ante- neutraal te- zeer 

ante- vreden vreden te-

vreden 

Het functioneren van de lift 0 0 0 0 0 

De alarmvoorziening in de I 0 0 0 0 

De vei li heid van de>lift 0 0 0 0 
CS Welk TOTAALCIJFER van l 

Ce/et op: het uiterlijk en de 
l iften de 
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C6 Hoe tevreden bent u oxe~ de:. 

volgende aspecten van .~e 
ACHTERPADEN van uwwóni.n 

C7 

D 
Dl 

D2 

De verlichting 

De sociale veilighéid 

De toegimkelijkhêid 

Breedte achterpad, l<waliteit 

VOORZIENINGEN vanuit 

Winkels voor de d~geljj 

boodschappen 

Sportvoorzieningen 

Buurt- of wijkcentriJm 

Bushalte 

Medische voorzieningen 

Zoals huisarts, apd(/)eel<, 
fysiotherapeut 

Postkantoor of bank 

Welk rapportcijfervafl .. .J 
VOORZIENINGEN~ 

Gelet op: winl<els, 
Heerlen, uitvalswegen 
postRantoor 

februari 2003 

ke ruimte rondom uw won 
neutraal te- zeer niet 

on te- vreden te- aanwezig 

vreden vreden 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

on te- neutraal te- zeer 
on te- vreden vreden te-

vreden vreden 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 

aan .de BEREIKBAARHEID VAN DEc 

buurt-. of wijkcentrum, bushalte, ci htrum' 
medische voorzieningen, 

-,,, .. ' 

onvoldoende 1 
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D3 neutraal te- zeer 
vreden vreden te-

vreden 

0 0 0 0 0 
straten en pleinen in uw bu 

De straatverlichting 0 0 0 0 0 

De groenvoorzieningen 0 0 0 0 0 
Zoals bomen, struiken, 

bloeme11perken 

De bestrating 0 0 0 0 

0 0 0 0 
D4 

bestrating, 

DS zeer onte- on te- neutraal tevreden zeer 

woonomgeving wat\betreft vreden vreden tevreden 

OVERLAST van: (komt 
(komt (gemid- weinig (komt zeer 

veel voor) veel voor) deld) voor) weinig voor) 

Verkeerslawaai 0 0 0 0 0 

Verkeersgevaar 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Vandalisme 0 0 0 0 0 
Zoals vernielingen ep 

Vervuiling 0 0 0 0 0 

Sociale onveil igheicj 0 0 0 0 0 
Overdag en 's avonds 

Het gedrag van jongeren 0 0 0 0 0 

Het gedrag van buren 0 0 0 0 0 

0 0 
D6 
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neutraal te- zeer 

vreden te-

vreden 

D9 

DlO 

De leeft ijdsopbouw Van de bewoners 

in uwwoonomgeving 

De sociale contfole in de buu 

De leefstijl van de :bu'urtbewori~r.s 

levensstijlen 

ringen fn' de afgelopen jaren 

in uw woonomgeving? 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Ot/tieren, de overlast, verschillè/flc/.è 

tevreden 

vreden 

(veel (slechter (gelijk) (beter 

slechter geworden) geworden) 

geworden) 

0 0 0 0 

E Beoordeli 
El geven aarî de TOTALE WOONSITUATIE? 

E2 

Gelet op: de woning,. eventueeNA;oongebouw en de woonomgeving 

Cijfer invullen o 

= uitmuntend 
· zeergoed 
goed · 

' . .r 

wooj")Omgeving? > 

stippel/ij(! 

7 = ruim voldoende ~ · = onvoldoende 
6 = voldoende slecht 
S = bijna voldoende • = 
uw huidige 0 verbetering van de groenvoorzieningen 

noodzakelijk 0 verbetering van de bestrating 
0 meer I betere parkeerplaatsen 
0 meer bushaltes 

Meerdere antwoorden mogelijk! 

0 meer sociale en culturele activiteiten 

0 bestrijding vandalisme 

0 bestrijding diefstal en inbraak 
0 verbetering van de sociale veiligheid 

0 verbetering van de verkeersveiligheid 

zeer 

tevreden 

(veel beter 

geworden) 

0 

0 anders, namelijk 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 • • 0 • • 0 0 .. 0. 0 .. 0 .. 0 . 0 0 • •• • 0 0 0 0 0 0 .. 0 
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F 
Fl 

F2 

F3 

F4 

FS 

Om welke PERSOONLIJKE RECIENI:EN) 

'wilt u verhuizen? 

Mee(qere antwoi:J(den mog~lijk! 

De lêt{~rs komen ij è/e volgende 
vraag.:aan de ordè 

Welke van de d r u genoemde 

PERSOONLIJKE REDENEN is het 

6~~~~9 r1Jkst? 

De letters de 

0 nee, ik heb geen plannen te verhuizen 

0 ik blijf wonen in mijn huurwoning 

februari 2003 

ga naar 

~G 

0 ik blijf wonen in mijn koopwoning ~ H 

0 ja, ik heb plannen te verhuizen 

O a 

O b 

O e 

O d 

O e 

O f 

0 ik heb al een andere woning ~ F2 

gevonden 
0 ik zoek momenteel een andere ~ F2 

woning 
0 ik ga binnen 2 jaar verhuizen 

0 ik ga binnen 5 jaar verhuizen 

overlij den partner 

gezondheidsredenen 

kinderen het huis uit 

dichter bij (klein - )kinderen, familie en/ of 

vrienden wonen 
f inanciële redenen 

een andere persoonlijke reden, 

namelijk ...... ........ ..... ... ......... .... ... .. ...... ... .... . 
O g geen persoonlijke reden 

O a 

O b 

letter invullen op de stippellijn 

woning is te groot 

won ing is moeilijk toegankelijk 

O e indeling van de woning 

O d ik wil een woning met (meer) speciale 

O e 

O f 

O g 

O h 

aanpassingen 
vanwege onderhoudsstaat van de woning 

last van geluidsoverlast 

last van tocht 

last van vocht 

O i wil minder onderhoud aan woning en tuin 

Oj wil een tuin 

O k wil geen tuin meer 

O I woning wordt gesloopt 

O m woning is te duur 

O n een andere reden die met de woning heeft te 

maken, namelijk .... .... ...... .. .. .... .. .. . 
O o geen reden die met de woning heeft te maken 

letter invullen op de stippellijn 
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F7 

F8 

van de door u gen
1

oemde 

· ~etbetre~ki 
OMGE'VING is 

Slechts één antwoor~tnogelijk! 

Naar welk type wonfng · g~àt uw · 

voorkeur uit? 

februari 2003 

Oa 

Ob 

weinig groen in de omgeving 

weinig winkels in de omgeving 

Oe weinig andere voorzieningen in de omgeving 

Od slechte bereikbaarheid van de winkels en 

andere voorzieningen 
Oe grote leeftijdsverschillen in de omgeving 

Of veel verschillende of andere culturen in de 

omgeving 
Og overlast door directe buren 

Oh verkeersoverlast 

Oi andere vormen van overlast (drugs, hangjongeren) 

Oj gevoel van onveiligheid 

Ok vervuiling in de omgeving 

OI een andere reden die met de omgeving heeft te 

maken, namelijk ............ ............................... .. 
Om geen reden die met de omgeving heeft te 

maken 

. . . . . . . . . letter invullen op de stippellijn 

" 0 een officiële ouderenwoning 

een eengezinswoning, namelijk: 
0 tussenwoning 

0 hoekwoning 

0 twee-onder-één-kap-woning 

0 vrijstaande woning 

een etagewoning, namelijk: 
0 woning op de begane grond 
0 woning op een verdieping, met lift 

0 woning op een verdieping, zonder lift 

0 een woonwagen 

FlO 
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Fl 0 

De Y(Oön- , slaàp- , · 

toilet liggen op één verdieping 

Fll 

februari 2003 

een ouderenwoning zonder zorgverlening, namelijk: 
0 seniorenwoning, zelfstandige woning voor ouderen 
0 meergeneratiewon ing . dubbele woning waar hulp-

behoevende ouderen met hun kinderen wonen 

een ouderenwoning met zorgverlening, namelijk: 
0 aanleunwoning, zelfstandige woning in de buurt 

van een verzorgingshuis 
0 inleunwoning, zelfstandige woning in een 

verzorgingshuis 
0 groepswoning, in een eigen woonruimte bij elkaar 

wonen van ouderen in één woning met 
gemeenschappelijke voorzieningen 

0 beschermd wonen, zelfstandige gelijkvloerse 
woonruimte met zelf te kiezen extra diensten 

0 serviceflat, zelfstandige flatwoning met extra 

diensten 
0 focuswoning, groep zelfstandige zorgwoningen 

voor mensen met een ernstige lichamelijke 
handicap 

0 woonzorgcomplex, lijkt op een verzorgingshuis 
maar met minder voorzieningen 

0 in een verpleeghuis , instelling voor tijdelijke 
verzorging als dit thuis niet mogelijk is 

heel on belang- neutraal belang- heel 
on be lang- rijk rijk belang-

rijk rijk 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

2 3 4 5 6 7 8 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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F13 

F14 

F15 

F16 

F17 

Woonkamer 

~emiddeld ongev, 

Keuken inclusie oek 
Ge;"iddeid ongeveer 10m2 

Hoofdslaapkamer 
Gemiddeld ongeveer 14 m2 

Gemiddeld ongeveer 1,4 m2 

·genoemde aanpassing 

s het 

Welk soort woning heeft uw voorkeur? 

februari 2003 

ga naar 

kleiner dan 

gemiddeld 

gemiddeld groter dan 

gemiddeld 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

O a geen enkele, ik wil/ moet perse weg 5 
O b meer voorzieningen (winkels, 

postkantoor, apotheek) in de buurt 

O e verbetering van winkels voor 

dagelijkse boodschappen in de buurt 

O d aanpak van de overlast in de buurt 

O e uitbreiding van de grootte van de 

woning 

Of verbeteren van de voorzieningen in 

de woning 
O g verbeteren van de technische staat ~ F14 

van de woning 
O h speciale voorzieningen voor ouderen 4 

of gehandicapten in de woning 

O i anders, namelijk ..... ..... .......... .. ... ..... Fl 4 

..... .... letter invullen op de stippellijn ·~ Fl S 

0 een huurwoning ~ F16 

0 een koopwoning ~ F17 

0 geen voorkeur ~c 

0 minder dan € 166 (fl. 366) ~c 

0 tussen € 166 t/m € 541 ~c 

(fl. 366 t/m fl. 1193) 

0 meer dan € 541 (fl. 1193) 

0 minder dan € 90.000 (circa fl. 200.000) 

0 tussen € 90.000 t/m € 118.000 

(circa fl. 200.000 t/m fl. 260.000) 

0 meer dan € 118.000 (circa fl. 260.000) 
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G Gewenste aanvullende voorzieningen huurders 

De volgende vragen zijn in vier thema's ingedeeld. Zou u willen aangeven hoe belangrijk het voor u is 

dat genoemde aspecten in uw woning, woongebouw en woonomgeving (uw woon-situatie) aanwezig 

zijn of worden aangebracht. Dit geldt zowel voor verhuizers als niet-verhuizers. 

Thema 1: Gemakkelijk en zelfstandig wonen 

Gl Hoe belangrijk is het voor u heel on belang- neutraal belang- heel 

woonsituatie van on belang- rijk rijk belang-
rijk rijk 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
bediening se lementen 
Zoalslichtschakeliiar_ 
bovenlicht en thermostaat 

Aanpasbaar keukenblok 0 0 0 0 0 
Ook zittend is het aanrecht te 
gebruiken 

Een verhoogd danwel verlaagt 0 0 0 0 0 

Een doucheglijstangyin de douc 0 0 0 0 0 

Een douchezitje · il'l de douche 0 0 0 0 0 

Wandbeu gels in dê t oilètruimtê''g'n 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

rolluiken en zonnescherm 
omlaag doen, TV en radio 
zetten, enz. 

0 0 0 0 0 
naast de voordeur 

Met één druk op deknop 
dat er geen apparaten aan 
staan of lichten zijn blijverf 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
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Ve G: Gewenste aanvullende en huurders 
Hoe belangrijk is het voor u Qat de on belang- neutraal belang- heel 

volgende voorzienJrgen op'lodp rijk rijk belang-

afstand zijn gelegen? rijk 

Winkels voor de dagelijkse 0 0 0 0 0 
boodschappen 

Bushalte 0 0 0 0 0 

Bank/ Postkantoor 0 0 0 0 0 

Huisarts 0 0 0 0 0 

Apgtheek 
-~(; >; 0 0 0 0 0 

Fysiotherapeut 0 0 0 0 0 
G2 Wat is ,yoor u een acceptabele 0 0 tot 1 00 meter 

loopafstand? 0 100 tot 250 meter 

0 250 tot 500 meter 

0 maakt niet uit 

Thema 2: Sociaal en geestelijk welbevinden 

G3 Hoe belangrijk is het vöor u heel on belang- neutraal belang- heel 

genoemde aspecten on belang- rijk rijk belang-

worden aangebracht? rijk rijk 

Een ontmoetings-t recreatieru· 0 0 0 0 0 
het wgongebouw cdebu 

Een (gemeenschappelijke) tui 0 0 0 0 0 
woongebouw 

0 0 0 0 0 
i\{'p: 

Eênwan"de 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

fitnesscentrum 

Thema 3: Veiligheid 

G4 heel on belang- neutraal belang- heel 
on belang- rijk rijk belang-

rijk rijk 

Inbraakwering van miJn woning 0 0 0 0 0 
eventueel het woonge~ouw 

Zoals veilig hang- en sluitwerk; 
opklimmogelijkhec{en, 
toegapgscontrole 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
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Ve 
is het voor u dat 

Geen 

Als er eenb.ad aanwezig is moetdeze 

een verla.a.g'éfe instap hebben , . 
. , 

Autonîàtfsche verlichting , 

Als u 's iJVonds een do[!~rr~ !~îrpt~i!j0 
loopt gaat autom<jt4ffh~e. · 

aan Jet' 

n.; 

Aanwezigheid~si m ulatie 
Als u niet thuis bent 

op. wiltek~~çige rn.omentén 
>p 

Brandäla~,r:n 

Brandblussysteem 
• . · , ce~:·,.; t•.; ifi'pij;L·· . 

Goede v~rlichting in en OITl'tl.ewonrng · 

telijke woon.g..;i~eving 
goed kutftà"fi~nteren en 

weg k.4rl virzden 

Toezicht in îéî~'~óono 
Door !)Ij voorbeeld sta1rtSH'a1 

on belang-

rijk 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

en huurders 
on belang-

rijk 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

neutraal 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

belang-

rijk 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

februari 2003 

heel 

belang-
rijk 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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GS 

De woning moettoegankelijk(er) en 
bru· · ar(der) zij worden gemaakt 

voor rolstoel 

Een seniorenslot op de 
Het slot zit boven de ha~dgree 

handgreep isg~~dte omvatten · 
#'''~: 

"+ 
Goed te omvatten en hanteren 
deurklinken (btnnen) 

'nive~uverschillen rond 
·lijke drempels 

", tuindeur en/ of 

c;een drempels in ·de:w()ning zelf 

De eventuele oetvan 
zijn voorzien ofdeze mqet 
brengen zijn · 

voor rollator 

Rustpunten in de INOOnomgevingom 
uiffe nisten m nodig zijn 
Zoals een ban 

Een goede bereikbaar~erd van 
voorzieningen 
Zoals winkels, am,rm~eK. 

Let op: ga door met 

heel 

onbelang

rijk 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n huurders 

onbelang- neutraal 

rijk 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

belang

rijk 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

februari 2003 

heel 

belang

rijk 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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H Gewenste aanvullende voorzieningen kopers 

De volgende vragen zijn in vier thema's ingedeeld. Zou u willen aangeven hoe belangrijk het voor u is 

dat genoemde aspecten in uw woongebouw en woonomgeving (uw woonsituatie) aanwezig zijn of 

worden aangebracht. Dit geldt voor zowel verhuizers als niet-verhuizers. 

Thema l : Gemakkelijk en zelfstandig wonen 

Hl Hoe belangrijk is het voor heel on belang- neutraal belang- heel 

genoemde aspecten on belang- rijk rijk belang-

worden aangebr~(:ht? rijk rijk 

0 0 0 0 0 

De volgende VOO ingen 

loopafstand zijn gelegen: 

Winkels voor de dagelijkse 0 0 0 0 0 
boodschappen 

Bushalte 0 0 0 0 0 

Bank/ Postkantoor 0 0 0 0 0 

Huisarts 0 0 0 0 0 

Apotheek 0 0 0 0 0 

Fysiotherapeut 0 0 0 0 0 
H2 Wat is voor u een ~lCceptab~ le 0 0 tot l 00 meter 

loopafstand? 0 l 00 tot 250 meter 

0 250 tot 500 meter 

0 maakt niet uit 

Thema 2: Sociaal en geestelijk welbevinden 
~=---------------------------------------4 

H3 

Een ontmoeting 

het woongebouw . . 
Een (gemeenschàppelij ke) tuin bij het 

woongebouw 

Fietsroutes in de buurt 

Een wandelpark in de buurt 

Zoals een zwe 

fitnesscentrum 

heel on belang-
on belang- rijk 

rijk 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

neutraal belang- heel 
rijk belang-

rijk 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
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rs 

Thema 3: Veiligheid 
~--------~~--------~----------------------------------------~ 

H4 

en om de woning. 

nomgevlr!g· ,1;3,;, 

Veil ige en oyer?;JÇ:tîtE!Ii)ke 
oversteekplaatsen 

Een aparte route voor langzaam 

verkeer (zoals fietsers) 

Apartelf~ijstroq scheiden vanauto's 
.' .·:.· :::.·:::!::·::' ':';;:,+#! 

Toezicht in de woonomgeving,, .. 
ijvoorbeeld stadswachteft3

·+ 

Thema 4: Toegankelijkheid 

heel 
on belang-

rijk 

0 

0 

0 

0 

0 

on belang- neutraal belang- heel 

rijk rijk belang-

rijk 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

--~----~~~--------.---------------------------------------~ 
HS u dat uw 

ijn woning op een verdiepfngJigt 
'·>· ' :''." ',·:· .. · .. . ·<' 
. ezig zijn of .. ';; 

voor rolfator 

Rustp~""ten in de woonomgeving om 

m()~ht:dj1t , ~od ig zijn 

. barj/(Je 

voorzieningen 

Zoals winkels voor de uä<Cit!IIIK.H! 

bood-:schappën, apotheek, 
bank, enz. 

heel 
onbelang

rijk 

0 

0 

0 

0 

0 

onbelang- neutraal belang-
rijk rijk 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

heel 
belang

rijk 

0 

0 

0 

0 

0 
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l Verkenning van uw behoefte aan zorg- en dienstverlening 

Bij de volgende vragen willen wij uw behoefte aan zorg- en dienstverlening onder de loep nemen. Het 

gaat om uw behoefte op dit moment én uw (mogelijke) behoefte in de toekomst. Wij verzoeken u om 

bij de verschillende vragen aan te geven of u van de dienstverlening op dit moment gebruik maakt. Zo 

niet, wilt u dan aangeven of u geïnteresseerd bent in het gebruik van de dienstverlening. 

Houdt u er echter bij voorbaat al rekening mee dat deze diensten niet allemaal kosteloos zijn! 

Thema l: Gemakkelijk en zelfstandig wonen 

Jl 

Was- en strijkservice · 

. Kapper aan huis 

Hulp bij de administ ratie 

Ouderenvervoer 

Hulp bij licht huishoudelijk werk 
Zoals afwassen en stoffen 

Hulp bij zwaar huishoudelijk werk 

Zoals ramen wassen en uwc~nt::l 

HQip<bij kleine. onderh 

ZQa{s een sçhilderij ool'lanaer 

gordijnrail 

''Hti lp bij huurde 

Het onderhoud wa1:nc~rmaat 

Hulpbij tu inonderhoUd 

Hulp bij persóonlijke verzorging 

Hierbij kunt u denken aan bijvc/orbeeld 
~.;:' ' :':\ ' 3';>~ 

aan- en uitkleden; doqçhen, tQl/~l:bezoek, 

eten, enz. 

Hulp bij verpleging 

injecties geven, 

maakt u op dit moment 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

bent u geïnteresseerd 

in deze dienst? 

a nee 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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Dagverzorging 
Onder begeleiding de qag · 
verschillende activiteiten nn.rJrll,rPJ1nl'•n 

met ouderen in gelijke s[tu,atie 
, (sterfgeval, eenzaamheid) 

en advies , 
Hierbij kunt u denken aan nn.rtPrwP.rnP'n 

als gezondheid, voeding, .. uw wo.ama. 

Thema 2: Sociaal en geestelijk welbevinden 

J2 Georganiseerde bijeen 
Zoals kaarten, sjoelen, enz 

Georganiseerde uitstapjes 
Zoals wandel- en/ of 
mq~~uinf?ezoek, 

Eetpraatgroep 

Met een groep samenkqmen om ge:el/ig 
met elkaar te en praten 

Thema 3: Veiligheid 

J3 Persoonlijk alarmeringssys 

Als u valt, slecht wordt, 

februari 2003 

en dienstverleni 
maakt u op dit moment 

bruik van? 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

nee 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

maakt u op dit moment 

0 0 

bent u geïnteresseerd 

in deze dienst? 

0 

0 

0 

0 

nee 

0 

0 

0 

0 

bent u geïnteresseerd 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

bent u geïnteresseerd 

0 0 
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J4 
van 

•óp·maat' - princwe 
u kunt zelf kiezen van welke 

gebruik wilt maken e,g van 

Eén-loket 

als over de mc,ge.lijl<'hêi'fer.r '' v.il 

ouderenvervoer 

K Evaluatie woonaspecten 

heel 
on belang-

rijk 

0 
u . 

0 

februari 2003 

en dienstverleni 

on belang- neutraal belang- heel 

rijk rijk belang-

rijk 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

De voorafgaande vragen waren in vier thema's ingedeeld. Wat is voor u het belangrijkste thema 

waarop aanbieders van woonruimte en diensten zich zouden moeten richten? 

Kl 

L 
L1 

L2 

L3 

2. SoCiaal en 
Erop gericht omuw'socialelêvèn.te 
kunnen inrichten zoals U d;;t Zf!:lt::Venst . 

heel on belang-
on belang- rijk 

rijk 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

ik woon alleen 

neutraal belang-

rijk 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

heel 
belang-

rijk 

0 

0 

0 

0 

ga naar 

~ 

~ L3 

ik woon met mijn partner ~ L3 

ik woon met mijn partner en kind(eren) --+ L2 

ik woon alleen met mijn kind(eren) ~ L2 

ik woon samen met andere ~.,, L2 

0 man 

0 vrouw 

6 of meer 
0 
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L6 

L7 

s over uw huishouden 
(en van uw eventuele 

partner) 

Meerdere .antwoorden mogelijk! 

u zelf uw partner 

aar 

0 ja, namelijk: 

0 slecht lopen, slecht ter been 

0 rolstoelafhankelijk 

0 slechtziend 

0 slechthorend 

0 anders, namelijk ..... ... .. ...... .. .. .. .......... . 

0 nee, geen lichamelijke beperkingen 

0 ja, namelijk: 

0 

0 eenzaam 

0 vergeetachtig 

0 angst gevoel 

0 anders, namel ijk .... ... .... ...... .... ..... ...... . 

nee, niets is van toepassing 

u zelf uw partner 
full - time werkend 0 0 
part- time werkend 0 0 
vrijwilligerswerk 0 0 
huisvrouw/ huisman 0 0 
arbeidsongeschikt 0 0 
met pensioen of VUT 0 0 
anders 0 0 

De volgende vraag gaat over de hoogte van uw inkomen. Wij realiseren ons dat dit een zeer 

persoonlijke vraag is. Voor het onderzoek is deze vraag echter van groot belang. Wij verzoeken u dan 

ook deze vraag in te vullen. De keuze blijft echter aan u om deze vraag wel of niet in te vullen. 

L8 Wat is het NETTO-maan 0 minder dan € 750 (fl. 1.650) 

uw huishouden? Als u 0 € 751 t/m € 1.000 (fl. 1.651 t/m fl. 2.200) 

samen woont, tel dan zï 0 € 1.001 t/m € 1.500 (fl. 2.201 t/m fl. 3.300) 

inkomen er bij op. 0 € 1.501 t/m € 2.000 (fl. 3.301 t/m fl. 4.400) 

0 € 2.001 t/m € 2.500 (fl. 4.401 t/m fl. 5.500) 

0 € 2.501 of meer (fl. 5.501 of meer) 
Een uitkering, AOW, pensioen ei7 
alimentatie zijn ook inkomen! 

DIT IS HET EINDE VAN DE ENQUÊTE 

HARTELDK BEDANKT VOOR HET BEANTWOORDEN VAN DE VRAGEN 

OP DE VOLGENDE PAGINA IS NOG RUIMTE GERESERVEERD VOOR UW OPMERKINGEN OF 

SUGGESTIES OVER DEZE ENQUÊTE 
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Eventuele opmerkingen of suggesties over deze enquête kunt u hieronder vermelden. 

Wij vragen u vriendelijk om ingevulde enquête uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst aan ons terug te 

sturen. Hiervoor kunt u gebruik maken van bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel plakken is 

niet nodig. 

Wilt u kans maken op één van de prijzen ? 

Als dank voor de tijd en moeite die wij van u gevraagd hebben voor het invullen van deze enquête, 

maakt u kans op het winnen van : 

één van de 5 cadeaubonnen van € 50,- (fl. 11 0,-) 

Wilt u meedingen naar één van deze prijzen, vul dan uw naam, adres en telefoonnummer in op 

onderstaand strookje. Indien gewenst mag u het strookje al van de enquête afknippen. De enquête en 

het antwoordstrookje worden na ontvangst gescheiden, dit om de anonimiteit te waarborgen. De 

winnaars krijgen telefonisch bericht. 

}( ------------------------------------------------------------------------------------
ja, ik wil meedingen naar één van de prijzen 

Naam 

Adres 

Telefoonnummer 
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BIJLAGE lllc 
HERINNERINGSBRIEF ENQUÊTE 
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Aan de bewoner(s) van dit pand 

Datum 

Bijlage 

Betreft 

juni 2002 

1 

Enquête 

Geachte heer, mevrouw, 

februari 2003 

U heeft enkele weken geleden een enquête van Stichting Wonen Zuid ontvangen over de 

woon- en zorgwensen van SS-plussers. Door het invullen van deze enquête kon u duidelijk 

maken hoe tevreden u bent met de huidige woonsituatie en wat uw wensen en behoeften 

zijn wat betreft wonen, zorg en dienstverlening. Door het bekend maken van uw wensen en 

behoeften kunnen Stichting Wonen Zuid en alle andere betrokken partijen hierop inspelen. 

Ook als u op dit moment nog geen specifieke wensen en behoeften heeft is het toch van 

belang aan te geven hoe u over bepaalde zaken denkt, zodat hiermee in de toekomst al 

rekening kan worden gehouden. 

Het is dus voor ons, maar natuurlijk ook voor u zelf, van groot belang dat u de enquête 

invult en terug stuurt. Tot op heden is het aantal teruggestuurde enquêtes onvoldoende om 

een goed beeld van de wensen en behoeften van SS-plussers te krijgen. Wij verzoeken u dan 

ook vriendelijk de enquête ingevuld aan ons terug te sturen als u dit nog niet heeft gedaan. 

Mocht u de enquête wel al hebben ingevuld en teruggestuurd dan danken wij u bij deze voor 

de genomen moeite. 

Heeft u nog vragen dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Franken via 

telefoonnummer (04S) S73 74 OS. 

Alvast bedankt voor uw moeite. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Uiterwijk 

Rayonmanager Wonen Zuid 

Linda Franken 

Medewerkster Wonen Zuid 
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BIJLAGE IV 
COMPLEXRESPONS 
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De respons per complex is verdeeld over twee tabellen. De eerste tabel, tabel IV.l, geeft aan 

hoe groot de respons is van de verscheidene complexen van Wonen Zuid. De respons voor 

de overige huursector en koopsector wordt weergegeven in de tweede tabel, tabel IV.2. In de 

tabellen wordt tegelijkertijd weergegeven hoe groot de respons na vier weken was omdat na 

deze vier weken de herinneringsbrief is rondgestuurd. 

3021202 20 

3021203 1 5 

3021204 33 

3021205 11 

3021206 14 

3021207 12 

3021208 1 5 

3021209 12 
3021210 30 

3021211 39 
3021212 4 

3021213 76 

3021214 122 

3021216 4 

3021217 18 

3021218 13 

3021219 23 

3021220 2 
3021222 14 

3021223 13 

3021224 67 

4 

4 

11 

1 

3 

5 

6 
5 

12 

18 

1 

25 

45 

1 

4 

8 

6 
2 
7 

2 

20 

0 

45,0 
26,7 

33,3 

9,1 
21,4 

41,7 

40,0 

41,7 

40,0 
46,2 

25,0 

32,9 

36,9 
25,0 

22,2 

61 ,5 

26,1 
100,0 

50,0 

1 5,4 
29,9 

0,0 

*1 

*2 

*3 

*4 

*1 Een herinneringsbrief gestuurd, i.v.m. sloop/ renovatie wil Wonen Zuid de mening van deze mensen weten. 

*2 Gedeeltelijk een herinneringsbrief gestuurd , i.v.m. sloop wil Wonen Zuid de mening van deze mensen weten 
U oost van Vondelstraat en Donderdag straat) , 1 3 stuks. 

*3 Geen herinneringsbrief gestuurd, woningen boven bedrijfsruimten buiten aandachtsgebied . 
*4 Geen herinneringsbrief gestuurd, woningen worden binnen enkele weken gesloopt. 
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6021202 4 2 50,0 

6021203 19 4 21 '1 
6021204 11 1 9,1 

6021205 7 2 28,6 

6021206 6 16,7 

6021207 2 0 0,0 

6021208 15 6 40,0 

6021209 100,0 

6021211 100,0 

6021212 5 4 80,0 

6021213 10 2 20,0 

6021214 12 3 25,0 

6021215 2 0 0,0 

6021216 5 2 40,0 

6021217 2 0 0,0 

6021218 3 0 0,0 

6021219 2 0 0,0 

6021220 9 3 33,3 

6021221 39 11 28,2 

6021222 5 2 40,0 

6021223 4 2 50,0 

6021224 6 2 33,3 

6021225 10 3 30,0 

6021226 0 0,0 

6021227 17 3 17,6 

6021228 9 5 55,6 

6021229 11 9,1 

6021230 6 0 0,0 

6021231 3 33,3 

6021232 0 0,0 

6021233 0 0,0 

6021234 4 2 50,0 

6021235 4 0 0,0 

6021236 1 0 0,0 

6021237 8 1 12,5 

6021238 1 0 0,0 

6021239 2 0 0,0 

*1 

*1 De invuller heeft het complexnummer doorgestreept 
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BIJLAGE V 
CHI-KWADRAAT 
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Om na te gaan of de steekproef een representatieve afspiegeling is van de totale 

onderzoekspopulatie, is de respons op een aantal kenmerken getoetst, te weten op: 

verdeling over leeftijd van de hoofdbewoner 

verdeling over eigenaar woningen (Wonen Zuid, overige verhuurders en kopers) 

De toetsing is gedaan met behulp van een Chi-kwadraat toets (xLtoets). Deze toets ziet er 

als volgt uit: 

X2 = rce1 (fcel - ece1)2 I ecel 

x2 = Chi-kwadraat 

fcel = gevonden celfrequentie 

ecel = verwachte celfrequentie 

Indien x2 > x2 (a.,v) is, dan zijn de twee groepen significant verschillend. Is daarentegen 

x2 < x2 (a.,v) dan zijn de groepen niet significant verschillend van elkaar, wat wil zeggen dat 

de steekproef representatief is. De 'a' is de gewenste betrouwbaarheid en de 'v' staat voor 

het aantal vrijheidsgraden (degrees of freedom). De vrijheidsgraden zijn als volgt te bepalen : 

df = (r - 1 )(k - 1 ) 

df = degrees of freedom 

r = aantal rijen 

k = aantal kolommen 

Verdeling over leeftijd hoofdbewoner 

In de onderstaande tabel is de verdeling de ouderen uit de Molenberg over de leeftijd van de 

hoofdbewoners (werkelijke respons) en de werkelijke verdeling van de ouderen uit de 

Molenberg over de leeftijd van de hoofdbewoners (verwachte respons) weergegeven. 

Tcb IV.! Vi 'dl." • l fCd d h fdb 

leeftijdscategorie werkelijke werkelijke verwachte verwachte 

respons (N) respons (%) respons * (N) respons * (%) 

55 t/m 64 jaar 167 48,3 361 39,2 

65 t/m 74 jaar 99 28,6 271 29,4 

75 jaar en ouder 80 23,1 289 31,4 

totaal 346 100,0 921 100,0 

* Bron : Gemeente Heerlen, afdeling Onderzoek en Statistieken, januari 2002 

De x2 is 10,91 en de bijbehorende kritieke waarde x2<o.9s;2l is 5,99. De verdeling over de 

leeftijd van de hoofdbewoners is dus significant verschillend en mag dus niet representatief 

genoemd worden. 
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Verdeling over eigenaar woningen (Wonen Zuid, overige verhuurders en kopers) 

In de onderstaande tabel is de verdeling van de woningen uit de Molenberg over de 

eigenaren van de woningen (werkelijke respons) en de werkelijke verdeling van de woningen 

uit de Molenberg over de eigenaren (verwachte respons) weergeven. 

T. b I V.2 Vi rJ, f ·n n . . . 
eigenaar werkelijke werkelijke verwachte verwachte 

respons (N) respons{%) respons '' (N) respons * (%) 

Wonen Zuid 

overige verhuurders en kopers 

totaal 

247 

113 

360 

68,6 

31,4 

100,0 

* Bron: Gemeente Heerlen, afdeling Onderzoek en Statistieken, januari 2002 

629 

323 

952 

66,1 

33,9 

100,0 

De x2 is 0,84 en de bijbehorende kritieke waarde x2<o.9s ;ll is 3,84. De verdeling over de 

eigenaren van de woningen is dus niet significant verschillend en mag dus representatief 

genoemd worden. 
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BIJLAGE VI 
PROFIELSCHETS 
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VI.l Profielschets: have (not) en can (not) 
Bij deze tabel zijn de gebreken uit de enquête verdeeld naar 'can' en 'can not' en de 

inkomens naar 'have' en 'have not'. Hierbij bestaat de groep 'can' bestaat uit alle 

respondenten zonder gebreken en de groep 'can not' uit alle respondenten met gebreken. 

De grens tussen de groepen 'have' en 'have not' ligt bij een inkomen van € 1.500 per maand 

(zie hoofdstuk 7). Dus tot een inkomen van € 1 .500 per maand is de groep 'have not' en 

vanaf een inkomen van € 1.500 per maand is de groep 'have'. 

VI.2 Profielschets: leeftijd, huishoudtype, gezondheid, 
inkomen en tijd 

65-74jaar 

75jaare.o. 
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Tabel V/.3. Gebreken gerelateerd aan geslacht (rechtsboven verticaal gepercenteerd en rechtsonder 

stoelafhankelijk 

65-74jaar 

75jaare.o. 
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Tabel VIA. Gebreken gerelateerd aan maximaal acceptabele loopafstand (rechtsboven verticaal gepercenteerd en 

jaar 

65-74 

jaar 

75jaar 

e.o. 
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Tot de groep ouderen die nog beroepsactivief zijn worden zowel de ouderen met een full

time baan als ouderen met een part-time baan gerekend. 
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BIJLAGE VIl 
PLATTEGRONDEN HUIDIGE SITUATIE/ 

HERSTRUCTURERING MOLENBERG 

februari 2003 
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PLATTEGRONDEN 

HUIDIGE SITUATIE/ VOORZIENINGEN MOLENBERG 
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PLATTEGRONDEN 

HERSTRUCTURERINGSPLAN MOLENBERG 

februari 2003 
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PLATTEGRONDEN 

'A. PROJECT HOLLEHOF' 
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