
AANBEVELINGEN

2012 2021
1.Bezoek senioren na verhuizing. Verschaf info over 
activiteiten in buurt.
   Vraag of zij vrijwilligerswerk in de buurt willen doen

1.De gemeente zou zich kunnen beijveren om voor 
de status leeftijdsvriendelijke gemeente in 
aanmerking te komen.

2. vraag ideeën om wijk gezelliger te maken aan senioren 
in wijk Hoge Akker  en Naastenbest. Idem in Best centrum
t.a.v. verkeers- en sociale veiligheid

2. Schenk meer aandacht aan staat van voetpaden, 
en de zichtbaarheid van politie op de straat

3. Laat soc. Cult. Instellingen overdag act. Aanbieden, 
betaalbaar en met vervoer 
    Laat hen in gesprek gaan met senioren verenigingen 
over programma

3. Ouderen organisaties, gemeente en woon-en 
zorgorganisaties geef aandacht aan en verbeter 
voorlichting over belangrijke zaken , waaronder 
informatie over woningaanpassing en toegang tot 
zorg speelt onder ouderen boven 80jr.

4. Meer zichtbare politie in ieder geval in centrum 4. Stel de programma’s van sociaal culturele 
activiteiten of van culturele instellingen bij door 
wensen van ouderen mee te nemen  Bevordert 
deelname senioren

5. Rekruteer vrijwilligers uit de groep 60-69. kort cyclisch 
wijk gebonden

5.Introduceer een BOEBS  (blijf op eigen benen 
staan) project met zorgorganisaties waarmee 
gemeente een subsidierelatie heeft. Bijv. in kader 
WMO valpreventie door zorgorganisaties 
afspreken.

6. Gemeente en woningstichting maak masterplan 
drempel en trapvrij wonen
   Ontwikkel kleinschalige woonvormen voor 4-6 paren 
met eigen woonvertrek en gezamenlijke 
ontmoetingsruimte

6. Bevorder langere arbeidsmarkt participatie t.b.v. 
inwijden in andere vormen van maatschappelijke 
participatie door bijscholen en deelname aan 
cursussen

7.  Laagdrempelig meldpunt ouderen mis -handeling 7.Verzorg periodiek informatie aan senioren >70jr 
over medicijngebruik, mogelijke bijwerkingen 
hoeveelheid

8.  Train vrijwilligers in support huishouden, mobiliteit, 
persoonlijke verzorging en om vertrouwenspersoon te zijn

8. Er kan sprake zijn van vraagverlegenheid (bij 
>80jr met chronische beperkingen en niet meer in 
staat huishouden op peil te houden) waardoor 
noodzakelijke WMO ondersteuning indicatie 
uitblijft 

9. Benut internet act. van senioren en betrek hen bij 
beleidsontwikkeling toetsing

9.Plaats zitbanken op weg naar centrum en 
bevorder gebruik openbare toiletten in centrum

10. plaats rustbanken in wijken en ga i.o.m. senioren na 
waar openbare toiletten te plaatsen.
     Laat hen adviezen geven over aanpassen voet en 
oversteekplaatsen

10. bevorder veiligheid oversteekplaatsen naar 
centrum

11.Organiseer aparte gezellige en interessante 
bijeenkomsten voor >80jarigen ter verkleining van 
sociale isolatie en ter mobilisatie vrouwen >81jr die 
relatief zijn ondervertegenwoordigd bij 
behoefteonderzoeken



Behoefte onderzoek senioren >60jr 2012 2021 opmerking
60-69jr 70-79jr >80jr 60-69jr 70-79jr >80jr

Algemeen % % % % % %
Inkomen :
     < 1500€ 15 28 38 19 29 40 SCP: minimaal 1039+96    1135 euro
     > 4000€ 17 8 2 14 3 4 ruim 2x zoveel mannen als vrouwen

Gezondheid
Fysiek trappen lopen 18 24 50 10 19 47
moeite met buigen tillen bukken 17 28 48 26 38 66 nu: tillen toen:buigen tillen bukken
valincident 1x of meer 16 23 37 20 26 52

zelfredzaamheid
hulp nodig:
    persoonlijke verzorging 1 5 12 1 5 15
    huishouden 10 19 54 6 16 48
    verplaatsingen 3 7 28 1 8 33
hulp van :    
     partner/kind/kleinkind 43/33/5 46/46/23 35/58/19 63/26 60/36/11 41/44/10 MINDER HULP MANTELZORG? MEER
     familie/vrienden/buren 38/19/43 19/15/23 31/42/35 22/15/4 6/13/26 17/12/24/ BEROEP OP WMO??
     huishoudelijke hulp(thuiszorg/particulier/) 38 50 69 7/7/ 6/2/ 15/26/

     zorgcentrum/bestwijzer  (WMO) 14 15 27 18 28 61
ervaren van problemen invullen formulieren 18 25 39 10 20 34 Probleem lijkt af te nemen?
ervaren verkeersonveiligheid 13 23 26 25 25 28 Niet verbeterd
angst voor diefstal en bedreiging op straat Gelijk gebleven 20 a30% mn >80jr
verhuismotief:
     aanwezigheid voorzieningen 28 29 13 27 46 Zie ook beoordeling wijk , ouderen >80

leefbaarheid woonomgeving
contacten met buurtgenoten:
     enkele keren per week of meer 58 56 68 40 48 39
beoordeling van de wijk:
     weinig familie/vrienden in de wijk 23 22 33 24 23 14 Minder problematisch?
     te druk verkeer 18 25 18 29 23 24 Toenemend probleem?
     weinig voorzieningen 21 22 >40
gemiste voorzieningen:
     openbare toiletten 20 21 26 24 32 57 Toenemend problematisch
     rustbanken 22 20 36 16 23 29 Probleem?
     bank 19 20 36 17 32 54
veiligheid:
     s'avonds bij bellen de deur niet open doen 48 71 74 46 66 76 Veiligheid blijft een probleem vooral
     laatste 10 jaar steeds onveiliger op straat 41 53 51 33 37 50 bij de ouderen
     onveilig s'avonds op straat te komen 21 36 35 13 22 50

Maatschappelijke participatie
verplaatsingen:
     te voet 83 75 85 78 69 Onverminderd hoog
     fiets 74 72 52 60 59 33 Lijkt minder te zijn geworden
deelname activiteiten >1x per week:
     wandelen/fietsen 67 68 59 83 87 64 Potentie voor ouderen vereniging?
     internet/computergebruik 81 57 32 87 78 49
tevredenheid dienstverlening:
     toegankelijkheid bibliotheek 57 65 71 36 38 41
     gemeentelijke diensten 47 53 56 58 70 61
minste tevredenheid over dienstverlening:
     zichtbaarheid politie op straat 34 33 27 25 35 31
     staat van voetpaden 21 27 31 29 43 35


