
Onderzoek woon-, welzijn- en 
zorgbehoeften in Heerle en Kruisland

WELKOM



Programma

19.30 uur Welkom

19.40 uur Presentatie resultaten door het PON

20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen

21.30 uur Korte terugkoppeling en vervolg

22.00 uur Afsluiting



Toelichting op het project

Doelstellingen:

• Daadwerkelijke behoeften nu en in de toekomst op brede 
terrein van wonen, welzijn, zorg 

• Hoe kunnen we als dorp hier zelf aan bij dragen?

• Specifieke vragen: 
• Behoeften nieuw wooncomplex?
• Veiligheidsgevoel door buurtpreventie?



Werkwijze

• Verzamelen achtergrondinformatie

• Vragenlijst onder alle inwoners 18+

• Bewonersavond
• presentatie resultaten en 
• komen tot kansrijke ideeën voor oplossingen

2e bewonersavond om werkgroep(en) op gang te 
helpen met de kansrijke oplossingen



Achtergrondinformatie

Overzicht :

• Woningbestand
• Bevolking en leeftijd 

• Voorzieningen
• Verenigingen en organisaties



Burgertypen in Kruisland

17%: Provinciale 
ruimtegenieters

13%: Dorpse 
senioren

12%: 
Ruimwonende 

families



Resultaten enquête

462 enquêtes ingevuld (= 28% van alle 18+)

- Jongeren (18-29 jaar) m.n. mannen: ondervertegenwoordigd 

- Ouderen (55+): oververtegenwoordigd

Resultaten enquête representatief voor leeftijd en geslacht



Tevredenheid woonomgeving

Gemiddeld rapportcijfer 
op het gebied van:

Veiligheidsgevoel in Kruisland

Kwaliteit van de woonomgeving

Onderling contact/binding buurt

Aantrekkelijkheid/sfeer in Kruisland

Onderling contact/binding Kruisland

Ontmoetingsmogelijkheden

Voorzieningen 1e levensbehoeften

Zorgvoorzieningen

Wat scoort het hoogst?

Wat scoort het laagst?



Tevredenheid woonomgeving
Gemiddeld rapportcijfer 
op het gebied van:

Rapport-
cijfer:

Veiligheidsgevoel in Kruisland 7,7

Kwaliteit van de woonomgeving 7,4

Onderling contact/binding buurt 7,4

Aantrekkelijkheid/sfeer in Kruisland 7,3

Onderling contact/binding Kruisland 7,3

Ontmoetingsmogelijkheden 7,0

Voorzieningen 1e levensbehoeften 6,7

Zorgvoorzieningen 6,0

Zorgvoorzieningen 
scoort het laagst

Daar is winst te behalen!
Hier komen we straks op 
terug 

Verdienste buurtpreventie?



Wie wil er verhuizen?

6% binnen 2 jaar 
16% misschien binnen 2 jaar 
78% wil niet verhuizen

m.n. 18-29-jarigen willen verhuizen

- 23% wil binnen 2 jaar verhuizen en 17% misschien
- 16% hoopt over 10-15 jaar NIET meer in Kruisland te wonen

39 respondenten willen binnen Kruisland verhuizen (16 daarvan wensen 
seniorenwoning, 15 eengezinswoning)



Behoeften nieuw wooncomplex

Interesse in nieuw wooncomplex, bv. op locatie Pluspunt/Soos?
10% (49 respondenten) zeker
30% (147 respondenten) misschien

Gewenst:
• Appartementencomplex met zelfstandige woningen voor 55+
• Indien nodig zorg kunnen inhuren
• Ruim, luxe, zorgalarm, afgesloten garage, betaalbaar, 
• Gemeenschappelijke ruimte
• Nabij voorzieningen



Binding met Kruisland

Vindt het belangrijk mee te denken over 
zaken die voor Kruisland van belang zijn



Veerkracht

27%

9%

45%

19%



Vrijwilligerswerk in Kruisland

21% vast vrijwilligerswerk in Kruisland
13% af en toe
7% heeft elders vrijwilligerswerk gedaan 

Inwoners die geen vrijwilligerswerk hebben gedaan in Kruisland:
4% zou dat gaan doen als ze gevraagd wordt
25% hangt van het soort werk af
44% zegt dan gelijk nee

Redenen: niet vastleggen, geen tijd, geen belangstelling



Contacten

80% tevreden over contacten 

18% is af en toe eenzaam 
3% regelmatig 
1% vaak



Zorg en ondersteuning



Voorzieninggebruik

Weinig gebruik van zorg- en ondersteuningsaanbod in Kruisland

Wil wel gebruik gaan maken van:

10% huishoudelijke hulp 
10% personenalarmering
9% hulp en ondersteuning van familie, vrienden, buren
9% klussendienst
9% informatie over aanpassingen in de woning
7% persoonlijke verzorging of verpleging door thuiszorg
7% vervoer naar ziekenhuis, arts e.d.



Zorg(en)?

Maakt u zich zorgen dat u in de toekomst niet meer de zorg krijgt die u 
nodig heeft?

28%  redelijk of heel veel

17%  niet veel/niet weinig

27%  een beetje

28%  weinig tot geen



Hoe de leefbaarheid te verbeteren?

• Wonen 
• Openbaar vervoer
• Activiteiten
• Voorzieningen
• Sociaal klimaat

• Woonomgeving
• Verkeersveiligheid
• Relatie burger-overheid

Aan de slag in werkgroepen  

Opgepakt door gemeente met 
dorpsraad



Er is winst te halen

Vijf thema’s:

1. Wonen
2. Ontmoeten en activiteiten
3. Eenzaamheid
4. Zorg(voorzieningen)
5. Uitstraling van het dorp

Verdelen in kleine groepen: 6 mensen per groep



Thema Wonen
• 39 inwoners willen binnen Kruisland verhuizen: eengezinswoning (15) 

seniorenwoning (16).
• Voor starterswoningen weinig belangstelling; 

wel betaalbare eengezinswoningen (alleenstaanden en jongeren)

• Interesse in wooncomplex: 49 respondenten zeker; 147 misschien 

Discussie:

• Welke ideeën over realisatie (nieuw) wooncomplex

• Hoe bestaande woningen geschikt maken voor senioren?

• Hoe bestaande woningen betaalbaar maken voor jongeren/alleenstaanden?

• Ideeën om doorstroming te bevorderen?



Thema Ontmoeten & activiteiten
Zorgbehoeften goed oplossen in eigen netwerk. 

sociaal netwerk belangrijk!

Genoemde punten om leefbaarheid in Kruisland te verbeteren: 
• activiteiten/ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud
• ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud
• belangrijk jongeren aan Kruisland te blijven binden
• aandacht voor betaalbaarheid

Discussie:

• Wie kan welke activiteiten/ontmoetingsmogelijkheden organiseren?

• Hoe betrek je de inwoners hierbij?



Thema Eenzaamheid

18% af en toe eenzaam, 3% regelmatig, 1% vaak (in totaal 110 
respondenten) 

Voornamelijk onder ouderen (65), maar ook jongeren (7). 
Met name alleenstaanden en inwoners zonder thuiswonende kinderen

Discussie:

• Hoe kun je ervoor zorgen dat eenzaamheid wordt gesignaleerd?

• Wat kan georganiseerd worden en door wie?

• Hoe betrek je eenzamen bij activiteiten?



Thema Zorg(voorzieningen)
Voor zorg beroep op familie (en soms buren) 
Zorgvoorzieningen scoren matig (6,0) 
28% redelijk/veel zorgen over zorg in toekomst
13% van mantelzorgers vindt zorg zwaar

Voorzieningen (bereikbaar) ter ondersteuning

Discussie:

• Hoe zorgen dat inwoners met zorg- of hulpvraag (weten waar zij) terecht kunnen? 
• Hoe afstemming zorgvragers - professionele zorgverleners verbeteren?

• Welke mogelijkheden zien we voor:
• Uitbreiding BSO
• Dagbesteding
• Maaltijdvoorziening
• Vrijwilligersdiensten
• Bereikbaarheid/vervoer



Thema uitstraling van het dorp
Behoefte aan:

• Aantrekkelijker, sfeervoller en netter dorp
• Meer groen / parkje centraal in het dorp
• Meer parkeergelegenheid en strenger parkeerbeleid
• Onderhoud bestrating, groen, speeltuintjes (ook inwoners zelf)
• Veiligheid voor fietsers en voetgangers in dorpskern

Discussie:
• Wat is belangrijkste doel?
• Wat kun je realiseren en waar leg je de focus?
• Hoe ga je het organiseren?
• Hoe betrek je vrijwilligers?



Terugkoppeling

Belangrijkste resultaten

1. Wonen

2. Ontmoeten en activiteiten

3. Eenzaamheid

4. Zorg(voorzieningen)

5. Uitstraling van het dorp



Hoe nu verder

Vervolgbijeenkomst werkgroep(en)

11 november 2014
Doel: 

op gang helpen werkgroep(en) 
met kansrijke oplossingen




