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Samenvatting


61% is het (zeer) eens met de wens om zijn/haar gehele leven in zijn/haar huidige
woning te kunnen blijven wonen.



Top 4 wanneer ik of mijn partner het levensloopbestendig maken van de woning
overwegen:
o Wanneer ik of mijn partner lichamelijke problemen krijgen (59%)
o Wanneer de woning comfortabeler wordt (28%)
o Wanneer de veiligheid vergroot wordt (22%)
o Wanneer de kosten deels door de gemeente gedekt worden (22%)



Top 3 wat mensen tegenhoud om zijn/haar woning levensloopbestendig te maken.
o Te weinig financiën (47%)
o Ik voel me nog te jong hiervoor (25%)
o Anders namelijk (19%)



32% van de mensen verwacht geen informatie over levensloopbestendig wonen, 28%
verwacht informatie van de gemeente en 26% verwacht informatie van een
onafhankelijke adviseur.
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Wonen
Oost, West, Thuis Best?

1 ‘Het is mijn wens om mijn gehele leven in mijn huidige
woning te blijven wonen'
(in welke mate bent u het (on)eens met de volgende stelling?)
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Neutraal




Als dat tenminste mogelijk is. Daarom graag (gratis) aanpassing van woningen om
langer thuis te kunnen blijven wonen
Als de gezondheid dit toelaat.
Als de gezondheid het toe laat....
Als het vanwege gezondheids problemen naar elders moet verhuizen dan zit er niks
anders op
We hebben net een grote verbouwing achter de rug, dus we hebben alles
aangepast aan de huidige tijd en het gemak.
Als de oude dag komt zullen we er waarschijnlijk anders over denken. De meeste
voorzieningen liggen in een andere plaats.
We hebben nu een Huisarts, fysiotherapie en een bakker en of laatstgenoemde er
dan ook nog is blijft een vraag...
Als de situatie dit toelaat.
Heb je NIET voor het zeggen. Zelf ben ik minder mobiel, dus zal echt niet mijn
gehele leven in mijn woning meer kunnen blijven. Ben nl. weduwe.
Het is mijn wens om zelfstandig te blijven wonen tot mijn overlijden.
Ik kan dat wel wensen maar als men oordeelt dat er gesloopt moet worden dan
heb ik niets te wensen.
Zo lang mogelijk thuis wonen vind ik een goed standpunt. Ik weet dat mijn huidige
woning op termijn te groot is en zal te zijner tijd toch kleiner willen gaan wonen
Geen enkele woning is 100% toekomstbestendig.
Ik woon prima, maar heb nog altijd de droom om de loterij te winnen en een
vrijstaand huisje te kunnen kopen..
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Mee
oneens




Lig aan de gezondheid, en aan tokomsting leven
Ons huis is levensloopbestendig




Alles is beneden of beneden te maken, maar het is te groot en te buitenaf
Als de kinderen het huis uit zijn, wil ik het liefst naar een levensloopbestendige
woning
Ben nog te jong om me te vestigen
Bij mensen een groep komen gezondheidsproblemen als oud worden. Bijvoorbeeld
dementie of slechtziendheid, vaak in combinatie met slechthorend zijn. Die kunnen
niet allemaal thuis blijven wonen, en zeker niet als hun partner al is overleden.
De meeste mensen komen op een punt dat dit niet meer kan .Of dat er zoveel
kosten aan verbonden zijn dat het niet voor iedereen haalbaar is
Ik vind het zonde om in een woning alleen de benedenverdieping te gebruiken en
de bovenverdieping onbenut te laten. Verder wordt het onderhoud van huis en
tuin later waarschijnlijk te veel en zou ik dan liever kleiner gaan wonen
Op hogere leeftijd wil ik graag kleiner en dichter bij de voorzieningen wonen: dat
zal betekenen dat ik uit het dorp naar Horst probeer te verhuizen.
Wij zijn op leeftijd 78 jaar en ons huis en de tuin is te groot als er wat met een van
ons gebeurt
Zou best kleiner willen gaan wonen als mijn laatste kind het huis uit is..








Zeer mee
oneens





Weet niet



Ben al verschillende keren verhuisd binnen de gemeente, al naar gelang mijn
woonbehoefte. Ben van plan op niet al te lange termijn nogmaals te verhuizen, nu
naar een levensloopbestendige woning.
Ik woon nog gehuurd, maar na bijv. een starterswoning hoop ik op een woning
waar ik minstens tot mijn 75st (indien ik dat haal) kan blijven wonen.
Mijn huidige woning is veel te groot voor 2 personen, en we moeten naar boven
voor te slapen.
Een lift plaatsen vind ik geen goed idee, je moet boven ook alles schoon houden.
Als onze gezondheid het toelaat, zouden we graag in de huidige woning blijven
wonen.
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2 Wanneer zou u het levensloopbestendig maken van uw woning
overwegen?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=547)

70%
59%

60%
50%
40%

28%

30%

22%

20%
3%

3%
Wanneer de woning beter verkoopt

7%

Wanneer de waarde van de woning
verhoogd wordt

10%

12%

22%

14%

12%

15%
5%

4%

Weet niet

Anders

Wanneer de aangebrachte techniek
gebruiksvriendelijk is

Wanneer het een mooi ontwerp is

Wanneer de kosten deels door de
gemeente worden gedekt

Wanneer de veiligheid verhoogd wordt

Wanneer de woning comfortabeler
wordt

Wanneer de woning energieneutraal en
duurzamer wordt

Wanneer de voorzieningen
onderhoudsvriendelijk zijn

Wanneer ik of mijn partner lichamelijke
problemen krijgen

Nooit

0%

Anders, namelijk:

















Al gedaan!
Al rekening mee gehouden bij de bouw van de woning in 1984
Als de ligging van de woning zodanig is dat levensloopbestendig ook nut heeft. Buitenaf wonen
heeft voordelen maar als je hulpbehoevend zou worden is dat niet handig
Als ik mijn woning verkocht heb,wil ik een Levensloopbestendige woning laten bouwen
Als ik of mijn partner geestelijke problemen krijgen, ook dit verreist aanpassingen
Als ik toch al ga verbouwen
Als kinderen uit huis zijn
Als voorzieningen tijdelijk kunnen zijn
Als Wonen Horst dat faciliteert
Altijd
Bij bouw van nieuwe woningen rekening mee houden: drempels, deurbreedte, mogelijkheid voor
traplift, ruimte badkamer, etc
Bij elke verandering/verbouwing houd ik hier al rekening mee
Bij woningen zijn ook tuinen die onderhouden moeten worden ,ook dat telt zwaar mee
Bungalow
Heb al zo een woning
Heb ik al (2x)
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Heb ik al gedaan (3x)
Hebben al velen voorzieningen
Hebben we al
Hebben wij al gerealiseerd
Hebben wij enkele jaren geleden al gedaan. Doe dit zo vroeg mogelijk!
Hebben wij, gelukkig, op tijd zelf geregeld
Het aanpassen van een woning doe je op grond van de noden die je hebt. Het levensloop
bestendig maken is in feite een onzin vraag omdat wat goed is voor een oudere het gebruik voor
een jongere kan belemmeren of duur maken. Bovendien leeft bijna niemand zijn hele leven in
hetzelfde huis
Ik bezit reeds zo.n eoning
Ik heb al een levensloopbestendige woning
Ik heb al zo ,n woning
Ik heb een levensloopbestendig woning
Ik woon al in een aangepaste woning.
Ik woon al levensloop bestendig
Ik woon in een levensbestendige woning
Ik,woon gehuurd . Zou dus hopelijk de gelegenheid willen krijgen om levensbestendig te kunnen
gaan wonen.
In huidige woning niet. Bij een huis waarin meer toekomst zit zou ik dit zeker overwegen
Is al levensbestendig
Is al levensloopbestendig (2x)
Is al zo
Je op latere leeftijd een nieuw huis bouwt dat levensloopbestendig is en zo ruimte komt voor
jongere starters
Kan niet, ik woon in een huurwoning.
Mijn woning is al levensbestendig
Mijn woning is levensloopbestendig
Misschien verhuizen we naar het centrum, als daar voldoende levensbestendige woningen zijn.
Niet voor mij van toepassing. Beschik over een levensloopbestendige woning.
Onze woning is al zo goed als levensloopbestendig
Onze woning is confortabel
Op tijd
Reeds gebeurd
Rond de 60 jaar, hopelijk zijn we dan nog fit genoeg om de woning aan te passen
Vanaf het moment dat ik een woning koop
Voor kosten noodzakelijke aanpassing van een woning moet een bijdrage van gemeente worden
verstrekt zodat het blijven wonen voor iedereen mogelijk is.
Voordat er lich klachten komen
Wanneer de gemeente dit toestaat
Wanneer de kinderen uit huis zijn
Wanneer de leefbaarheid van het dorp groter is (winkel etc)
Wanneer de WOZ taxatie niet stijgt
Wanneer ik in mijn huidige woning wil blijven wonen voor lange periode
Wanneer ik vanwege ouderdom anders zou moeten uitzien naar een andere woning
Wanneer ik verhuis is levensloopbestendig of eenvoudig llb-maken 1 vd criteria voor koop.
Wanneer ik weg ben uit de gemeent Horst aan de Maas
Wanneer wij er aan toe zijn
We gaan binnenkort een levensbestendige woning bouwen.
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We hebben al een levensloopbestendige woning
We hebben een levensloopbestendige woning
We wonen al in een levensloopbestendige woning
Wij hebben al dit onderwerp overwogen en bekeken en zien mogelijkheden de eigen woning aan
te passen.
Wij hebben een levensloopbestendige woning, deze woning hebben we bewust gekocht ondanks
dat het nog niet nodig is.
Wij hebben, nu we dat nog goed kunnen onze woning als levensloopbestendig gemaakt en gaan
nu verder met duurzaamheid.
Wij wonen er al in, huurwoning
Wij wonen in een levensloop bestendige woning
Wij zijn al klaar voor de oude dag
Willen graag kleiner gaan wonen
Woning is al levensloopbestendig (2x)
Woning is levensloopbestendig
Woon er al in
Woon ik al
Woon in een huurwoning dus daar heb je dan minder over te beslissen.

Toelichting

















Al die voorgaande jaren alles zelf betaald geen subsidie ontvangen of zo.en voor mensen met
huurwoning word het wel bijna allemaal vergoed.terwijl ze al vaak van andere regelingen
geprofiteerd hebben
Als je besluit in je woning te willen blijven wonen, is het belangrijk op tijd te starten met het
levensloopbestendig maken van je woning. Ik vind dit gewoon bij jezelf horen.
Ben voorstander van ‘laagdrempelige’ fin. Ondersteuning door de overheid om investeren in een
ook voor toekomstige bewoners nuttige aanpassingen te helpen realiseren. De gemeente lijkt
ouderen vooral te stimuleren te verhuizen, zodra de noodzaak van aanpassingen eraan komt. Als
verhuizen om andere redenen niet nodig is zou ik er vooral op willen inzetten dat de mensen Fin.
In staat gesteld worden noodzakelijke aanpassingen te realiseren.
Bij een huurwoning is dat toch wel iets anders
Dan zou ik een woning overwegen op de begane grond/gelijkvloers
Dan zou ik voor een kleiner huis kiezen met min of meer alles op 1 verdieping
De huidige woning is moeilijk levensloopbestendig te maken
En uiteraard moet de woning daar geschikt voor zijn. Een extra slaapkamer op de begane grond
is geen evangelie; wat moet iemand die gene trappen meer kan klimmen met een hele onnutte
en ongebruikte extra tweede verdieping? Verkoop van zo'n huis is ok al niet ideaal: de gezinnen
met kinderen willen vanwege het ouderlijk toezicht die slaapkamer beneden niet, en ouderen die
etage niet. Resultaat: een onverkoopbaar huis.
Het is al levensloopbestendig - alles kan beneden, hooguit een drempeltje hier of daar. Maar het
is te groot, teveel tuin, en te buitenaf.
Ik heb al een seniorenwoning, dus veel aanpassingen zijn er niet meer nodig.
Ik heb een huur huis
Ik woon nu prachtig, maar als de gezondheid van dien aard is dat ik aanpassingen zou moeten
realiseren ga ik verhuizen want anders krijg ik mijn huis niet meer verkocht!
Met levensloopbestendig maken hebben wij al e.e.a. gedaan. Wat betreft het duurzaam maken
van onze woning , daar zijn wij ook mee bezig.
Ons huis is een huis om met een gezin in te kunnen wonen. Ala wij het niet niet meer kunnen
bewonen gaan wij kleiner wonen.
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Wij wonen gelijksvloers
Onze woning is al levensloopbestendig
Reeds 20 jaar levensbestendige woning in bezit
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3 Wat zou u tegenhouden om uw huis levensloopbestendig te
maken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Ik denk dat de woning er niet mooier
op wordt

Ik associeer levensloopbestendigheid
met lichamelijke achteruitgang

Ik wil niet aan toekomst denken

Het past niet in de planning

Ik zie geen meerwaarde

Ik voel met nog te jong hiervoor

De stress van het verbouwen

Te weinig financiën
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Anders, namelijk:

















Al gedaan!
Al gerealiseerd
Als er meer aangepaste woningen in Sevenum gebouwd zouden worden
Als je ouder wordt is het teveel werk om alles in en rondom het huis bij tehouden. dan kun je
beter kleiner gaan wonen
Blijf er niet wonen
Blijft te grote woning
Blijven hier niet zo lang wonen
Bungalow
Dan gaan we verhuizen als het thuis niet meer gaat
Dat ons huis te groot is om in te blijven wonen en te ver van het centrum af
Dat ze al levensloopbestendig is
De huidige woning is moeilijk levensloopbestendig te maken
De ligging vd woning in het buitengebied dus alsnog te ver van voorzieningen.
De woning wordt er minder waard door
Een te grote ingreep die, en financieel niet haalbaar is en daarna onverkoopbaar! Het betreft een
"Drive in" woning.
Er is dan nog een grote tuin
8
















































Geen rustige woonomgeving
Geen vergunning gemeente
Geen voorzieningen in eigen dorp
Groot perceel, huis niet geschikt.
Heb ik al
Heb ik al gedaan
Heb mijn woning reeds levensloopbestendig aangepast
Het huis is me straks te groot als kinderen zelfstandig wonen.
Het zou me niet tegenhouden.
Huis en tuin te groot in die situatie
Huis is te groot
Huis is te groot .
Huurwoning
Huurwoning, dus investering is niet voor mezelf
Ik denk dat de woning te groot is
Ik heb een huurwoning !!!!
Ik heb een levensbestendige woning
Ik heb nog niet eens een eigen huis
Ik kijk wel in de komende jaren of ik de woning aanpas voor levensloopbestendig huis
Ik weet niet of we hier voldoende ruimte voor hebben
Ik wil mijn "latere jaren" op huurbasis een levensloopbestendige woning huren. Eigen woning
dan verkopen en geld besteden dat vrijkomt.
Ik zie geen reden om dit niet levensloop bestendig te maken.
Is a
Is al aardig levensloop bestendig
Is al gebeurd
Is al klaar
Is al redelijk levensloopbestendig
Is het al
Is reeds gebeurd
Je wordt dan ook afhankelijk van anderen daar je in een dorp woont
Langer thuiswonen betekent dat aanpassingen onvermijdelijk zijn.
Leeftijd
Lokatie en afmetingen
Mijn levensbestendige woning (als dit een huurwoning zou zijn) niet kunnen ruilen met bv
appartement met iemand die een beperking heeft en behoefte heeft aan een levensbestendige
woning
N.v.t
N.v.t. (3x)
Net
Niet nodig
Niet nodig, hebben we al
Niet nodig, woning is levensloopbestendig
Niet van toepassing
Niets (9x)
Niets als de tijd daar is
Nuets
NVT
Nvt, zie vorige vraag
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Ons houd niks tegen, wij hebben al optijd gezorgd
Onze woning is vrij groot, ik zou dan kleiner willen wonen
Op het moment dat er voorzieningen nodig zijn zal ik die anbrengen, niet eerder om aan een
bapaald achterhaald principe te voldoen
Overweeg eerder te verhuizen, omdat het huis te groot is
Reeds gebeurd
Slechte verkoopbaarheid van de aangepaste woning
Suggestieve vraag. Niets houdt mij tegen. Als ik het nodig acht gaat het huis verbouwd worden
Te confronterend
Te klein om het te veranderen
Teveel ruimte rondom t huis om bij te houden wanneer we "oud" zijn....
Verhuizen naar dorp met meer voorzieningen
Wat houdt je tegen ? van de verzorgingsstaat hoef je niet veel meer te verwachten.
We wonen al in een levensloopbestendige woning
We zijn er mee bezig
Weet niet of ik er blijf wonen
Wij wonen al levensloop bestendig, zelf voor gezorgd op zestigste levens jaar.
Wil in het cetrum wonen
Willen kleiner gaan wonen
Wonen te ver van centrum af
Woning te groot
Woning te groot en ongeschikt als levensloopbestendige woning
Woon in een huurwoning
Wordt aan gewerkt
Wordt een te grote verbouwing
Zie 7
Zie bovenstaande
Zie vorige vraag
Zie vraag 7.
Zie vraag boven
Zoals gezegd, ik heb een huurhuis.

Toelichting






Als alleenstaande is dit misschien niet direct aan de orde
Bij een huurwoning is dat toch wel iets anders
Je moet de bovenverdieping ook schoonhouden.
Op het moment voel ik me nog te jong, maar ik zou misschien ook eerder kiezen voor verhuizing
Stress van het verbouwen is vooral bij de oudere generatie een reden om aanpassingen uit te
stellen. Wij hebben het huis al redelijk levensloopbestendig gemaakt.
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4 Van wie verwacht u informatie over het
levensloopbestendig maken van uw woning?
(n=541)

(meerdere antwoorden mogelijk)
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Gebiedsteam
Gemeente
Gemeente moet zorgen dat er meer levensbestendige woningen worden gebouwd
Ik beschik zelf over veel info en z.n. zoek ik zelf info op.
Infoavonden
Kinderen
Mensen die mensen verzorgen (dus geen arts of therapeut maar echte ervaringsdeskundigen)
Mijzelf
Nvt zie vraag 7 en 8
Start wonen
Tzt gemeente
Verhuurder (2x)
Volgens eigen inzicht.
Vrrienden en kennissen met ervaring
Wij hebben al een levensbestendige woning
Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging.
Zelf
Zelf actief zijn. Op bv de HILTHO, viel veel info te halen.
Zelf bepalend
Zie vraag 7.
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Toelichting
















Als ik aan een levensloopbestendige woning denk (zoals nu) ga ik er zelf op uit. Het zou wel fijn
zijn als Gemeente ouderen (bijv. boven de 75) wijst op de mogelijkheden/te volgen weg
Breng het zo vroeg mogelijk onder de aandacht van de personen die met nieuwbouw te maken
hebben. (particulier, woningbouwstichting), maar ook bij mensen die een bestaand object kopen
en met verbouwplannen bezig zijn. Vaak kunnen in dit stadium kleine aanpassingen worden
gedaan die financieel gezien gemakkelijker te dragen zijn en in de toekomst van groot voordeel
kunnen opleveren als de behoefte ontstaat aan aangepaste voorzieningen (het voorwerk is
immers al gebeurt)
Denk dat je er zelf achteraan moet gaan om info in te winnen
Iemand die al meer woningen levensloopbestendig heeft gemaakt.
Ik verwacht niet dat de info mijn kant op gepushed wordt - als je hier iets mee wilt moet je het
zelf uitzoeken en regelen.
Ik werk in de thuiszorg dus weet zelf al veel van wat er mogelijk is.
Ik zal zelf moeten gaan nadenken voor de toekomst en dan zal het zoeken op internet me veel
steun geven en kom dan vanzelf bij boven genoemde mensen of instanties uit
Ik zoek het zelf op als ik er behoefte aan heb
Indien de tijd zich bijna aandient zullen het beslist in overweging nemen en zelf actie
ondernemen.
Op het moment dat het aan de orde is, kies ik de partij die het meest voor me kan betekenen.
We zijn al bezig met een stuk grond,maar dat is nu te groot,dit moet nog gedeeld worden.
We hopen dat dit goed gekeurd wordt,de stukken grond die zijn te groot voor oudere,we hebben
voldoende aan 350 m2.
Nu zijn het allemaal stukken van 1000 m2.
Wij verdiepen ons tzt wel in de info en vragen advies aan degene waar wij vertrouwen in hebben
Zelf uitzoeken indien van toepassing
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Mogelijke selectie vraag:

5 Heeft u een koopwoning?

(n=543)
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Toelichting
Nee







Eigen huurwoning. Gedeeltelijk economisch eigenaar
Niet in de norbetuswijk dat is een achter buurt een getto daar woont zwarte moslims
vieze Polen allemaal uitschot en dat voor een prettigste gemeente.
Niet meer.
Ook huurwoningen moeten de kans krijgen om levensloopbestendig te zijn.vooral bij
appartementen,zo als vriendelijke uit straling ,lift,enz.
We wonen nu al in een levensloopbestendige woning, (huurwoning). Gelukkig hebben we
er destijds voor gekozen, en nu komt ons door de omstandigheden het goed van pas. Mijn
echtgenote heeft een paar jaar geleden plotseling een dwarslaesie opgelopen.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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 > 40 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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