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Voorwoord
Op verzoek van WIJ-Hoogkerk heeft Vlechter-MJD de opdracht gekregen om de
tevredenheid, wensen en participatiemogelijkheden van senioren in kaart te
brengen. Dit project, onder de naam ‘Broez’n in de buurt’ is in de wijk de Wijert,
als pilot, van start gegaan. De nieuwe insteek richt zich vooral op het centraal
stellen van de burger (senioren) en de invloed op eigen
participatiemogelijkheden. Deze nieuwe vorm van onderzoek, waarbij de burger
zelf inspraak heeft, werd in de wijk de Wijert als zéér positief ervaren. Hierdoor
is vervolgens een onderzoek gestart in de wijk Kostverloren, Laanhuizen en
uiteindelijk in Hoogkerk, waar dit onderzoek over gaat.
Dit rapport is geschreven voor de senioren in de wijk Hoogkerk. Ook is dit
rapport geschikt voor de Gemeente Groningen, de WIJ-teams en de MJDVlechter, zodat zij kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de doelgroep
van het onderzoek.
Er zal achtereenvolgens worden ingegaan op de volgende punten: huisbezoeken,
de werkwijze, de senioren die aan het onderzoek deelnemen, de
onderzoeksresultaten en de signaleringen van aandachtspunten die tijdens de
interviews naar voren zijn gekomen. Vervolgens worden de antwoorden uit de
enquête uiteengezet en zullen de conclusies met aanbevelingen worden
beschreven.

Afbeelding 1: Tolhuis en de kerk
van Hoogkerk - Jan Bulthuis 1948
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Samenvatting
Op verzoek van WIJ Groningen – Hoogkerk, heeft Vlechter - MJD in samenspraak
met de Gemeente Groningen, de opdracht gekregen om de tevredenheid,
wensen en participatiemogelijkheden van 60-plussers in de wijk Hoogkerk in
kaart te brengen. Van de verkregen informatie wordt verslag gedaan zodat het
beleid eventueel aangepast kan worden. De huisbezoeken binnen het onderzoek
hebben plaatsgevonden tussen september 2017 en november 2018.
Aanleiding
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de doelgroep senioren een kwetsbare
positie inneemt in de samenleving van Nederland (Nationaal Ouderenfonds,
2018). Dit blijkt uit de eenzaamheidcijfers, armoedecijfers en cijfers die
betrekking hebben op het veiligheidsgevoel en de gezondheid (Nationaal
Ouderenfonds, 2018). Een zinvolle participatie en tevredenheid levert een
positieve bijdrage aan het welzijn van deze doelgroep, maar lijkt op lange
termijn ook kostenbesparend te werken. Zo zou het algemeen welbevinden
vergroot kunnen worden door eenzaamheid te minimaliseren en het sociale
netwerk/de sociale steun te vergroten. Ook heeft een psychisch en lichamelijk
gezonde oudere een verminderde kans op (nieuwe) psychische en/of lichamelijke
klachten en vroegtijdig overlijden.
Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de knelpunten,
tevredenheid, wensen en participatiemogelijkheden bij de doelgroep
zestigplussers in Hoogkerk. Daarnaast is van belang dat vanuit het huisbezoek
de participatie wordt gestimuleerd en dat er gehoor wordt gegeven aan de
knelpunten die deze doelgroep in het algemeen en in specifiek de wijk ervaart.
Algemene punten kunnen betrekking hebben op gezondheid, financiën etc. De
specifieke punten hebben betrekking op de wijk, zoals overlast, activiteiten in
buurthuizen etc. Voor de knelpunten zijn adviezen en aanbevelingen
geformuleerd.
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Werkwijze
Vanuit de gemeente Groningen zijn er 57 straatnamen doorgegeven voor het
huisbezoektraject in Hoogkerk. In totaal wonen hier 1525 zestigplussers. Hieruit
zijn, door WIJ-team Hoogkerk, 17 straten geselecteerd (589 adressen) waar
relatief weinig bekend is over de senioren die er wonen. Hiervan hebben in totaal
84 zestigplussers deelgenomen aan het onderzoek. Er zijn deelnemers
geïnterviewd tussen de 60 en 93 jaar met een gemiddelde van 77.1 jaar. Met
hen is een uitgebreide vragenlijst doorgenomen over verschillende leefgebieden.
Eventuele hieruit voortkomende zorgpunten die verdere professionele aandacht
behoeven, verder genoemd ‘signaleringen’, zijn met instemming van de
betreffende senioren doorgespeeld aan het WIJ-team van Hoogkerk.
Samenvatting resultaten
Note: Daadwerkelijke cijfers en statistieken zijn te vinden in hoofdstukken 1 t/m 4.

De deelnemers vinden de wijk Hoogkerk uitermate geschikt voor senioren om te
wonen. Veel mensen wonen langer dan tien jaar in hun huur/koopwoning en dan
met name een ééngezinswoning. Verder zijn er weinig deelnemers met
verhuisplannen. Er blijven echter wel aanpassingen nodig om zelfstandig te
blijven wonen.
Tevredenheid over de woonomgeving richt zich voornamelijk op de kwaliteit en
bereikbaarheid van het aantal medische voorzieningen, het algemene
veiligheidsgevoel en de mogelijkheden met betrekking tot het openbaar vervoer.
Echter zijn er ook klachten gemeld door de bewoners. Bewoners geven
aan klachten te hebben over de bestrating en de beplanting in de wijk;
voornamelijk de slecht onderhouden stoepen met losse en ongelijke stoeptegels
geven loopproblemen. Soms zelfs in zodanige mate dat er gevaarlijke situaties
ontstaan zoals valpartijen en het met de rollator betreden van de straat in plaats
van de stoep. Ook blijft er vuil op de stoep liggen en wordt de beplanting niet
onderhouden. Daarnaast bestaat de wens dat er zout gestrooid blijft worden
tijdens gladde, natte en winterse periodes.
Verder geven veel bewoners aan klachten te hebben over het minimale
aantal pinautomaten en brievenbussen in de wijk. Voor de pinautomaat zijn
bewoners afhankelijk van de openingstijden van de Albert Heijn.
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Overige klachten zijn overlast van hangjongeren, te snel rijdend verkeer (sneller
dan 30 km/h), overlast van de nabij gelegen snelweg (A7) en vuurwerk in
aanloop naar en tijdens de feestdagen.
Meldpunt Overlast is bij de meeste senioren bekend, echter maken relatief weinig
mensen gebruik van Meldpunt Overlast. Verder gaan de meeste deelnemers
zuinig om met energie. Deelnemers geven aan geen advies te willen maar nemen
het liefst zelf maatregelen in de vorm van isolatie, het rekening houden met de
kamertemperatuur en het korter douchen.
Wat betreft de huishoudsamenstelling is de ene helft gehuwd en de andere helft
is voor het grootste gedeelte weduwe/weduwnaar. Daarnaast hebben de meeste
senioren kinderen en kleinkinderen.
Deelnemers zijn tevreden over hun sociale contacten en kunnen in geval van een
noodsituatie bijna altijd terecht bij familie, vrienden en/of buurtgenoten. Wat
betreft de dagbesteding zijn de senioren vaak volop betrokken bij de
maatschappij door middel van hobby’s, vrijwilligerswerk, verenigingen, clubs etc.
Ook geven de meeste deelnemers aan gebruik te maken van een computer,
tablet of telefoon, waarmee ze actief zijn op het internet.
Als belangrijkste levenspunten noemen ouderen gezondheid, familie en
zelfredzaamheid. Over het algemeen zijn ouderen tevreden met zowel hun
lichamelijke als psychische gezondheid. Belemmeringen op lichamelijk gebied
hebben voornamelijk betrekking op de mobiliteit en de waarneming, op
psychisch gebied noemen deelnemers voornamelijk eenzaamheid en ‘het maken
van zorgen’. Zorgen zouden vooral zijn gericht op de toekomst, de
saamhorigheid in de samenleving, de zelfredzaamheid en het ouder worden al
dan niet met ziekte. Om eenzaamheid tegen te gaan is er een cursus ontwikkeld
voor de doelgroep ‘55-plussers’; GRIP&GLANS. Deze cursus heeft als doel om
eenzaamheid tegen te gaan door middel van participatie en het vergroten van
het netwerk. Wat betreft de hulpmiddelen maken de deelnemers vooral gebruik
van een rollator. Verder krijgt of geeft één derde van de deelnemers mantelzorg,
voornamelijk van/aan de partner. Bijna alle deelnemers zijn bekend met
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ouderenmishandeling en een enkele deelnemer heeft hier directe ervaringen
mee.
Het WIJ-team is bij één derde van de ouderen bekend. De éne helft heeft nog
geen directe ervaringen opgedaan met het WIJ-team, de andere helft is in de
meeste gevallen (erg) tevreden. De WMO is bekend bij ruim de helft van de
senioren. Echter is er nog steeds veel onbekendheid en onduidelijkheid over de
faciliteiten en voorzieningen vanuit het WIJ-team.
Gezond bewegen en eten leeft onder ouderen. Meer dan de helft van de ouderen
beweegt meer dan een uur matig-intensief per dag. Echter beweegt een enkeling
meer dan een uur zwaar-intensief. Dit zou kunnen komen door fysieke
beperkingen, gebrek aan informatie over bewegen en/of onbekendheid met het
aanbod aan sportfaciliteiten en voorzieningen. Wat betreft het eten, maakt één
derde gebruik van ‘De schijf van Vijf’ van het Voedingscentrum. Toch geeft de
helft van de deelnemers aan geen specifieke eet- en drinkgewoontes te hebben.
De meeste ondervraagden kunnen komen waar ze willen. Hierbij wordt vooral
gebruik gemaakt van eigen vervoer; auto en fiets, en van het openbaar vervoer;
trein en bus. Verder wordt er vanuit de WMO gebruik gemaakt van de Deel-taxi
voor regionale reizen en van de Valys voor verre reizen. Wat betreft de behoefte
aan een pendeldienst met golfkarretjes, geeft een kwart van de personen aan
hier gebruik van te willen maken. De éne helft zou hier ‘tussen de 1 en 2 euro
voor over’ hebben en de andere helft ‘tussen de 2 en 5 euro’.
Bijna alle bewoners hebben een goed overzicht in hun financiële situatie. Ook
zijn senioren goed op de hoogte van de financiële regelingen en voorzieningen.
Van alle financiële voorzieningen, maken senioren het meest gebruik van huuren zorgtoeslag.
De meeste signaleringen bestonden uit ondersteuning bij contact met het WIJteam voor verduidelijking van een hulpvraag. Andere signaleringen hadden
betrekking op fysieke en psychische problemen, extreme verwaarlozing,
conflicten etc. Alle signaleringen zijn doorgespeeld aan het WIJ-team voor
verdere afhandeling.
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Met betrekking tot ‘de 8 bakens van zelfregie voor cliënten’ kunnen we
concluderen dat uit het onderzoek blijkt dat deelnemende senioren en betrokken
professionals zich bezig hebben gehouden met een aantal bakens. Professionals
ondersteunen hierbij voornamelijk in de zelfredzaamheid en zelfregie van de
deelnemers, zodat de senioren meer kwaliteit van leven (zullen) ervaren.
Verbeterpunten kunnen zich richten op een transparante en duidelijke
rolverdeling van en binnen het WIJ-team. Daarnaast is het signaleren van de
zorgbehoefte en knelpunten bij de deelnemers op alle domeinen van
zelfredzaamheid van belang. Een actieve benadering en het betrekken van
senioren bij de zorgindeling en het primair proces staan hierbij centraal.
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Inleiding
Achtergrond van de wijk
Hoogkerk is een wijk aan de westkant van de stad Groningen met een dorps
karakter. Tot 1969 behoorde Hoogkerk als zelfstandige gemeente tot het
‘Westerkwartier’ (landstreek ten westen van de provincie Groningen). Vanaf 1
januari 1969 is Hoogkerk samengevoegd met de gemeente Groningen (Staat in
Groningen, 2018). De naam Hoogkerk is afkomstig van de hoog gelegen kerk in
het dorp, dit in tegenstelling tot de laag gelegen kerk
in Leegkerk (Staat in Groningen, 2018). Op 1 januari
1960 telde Hoogkerk gemiddeld 5.164 inwoners. In
2013 is dit aantal opgelopen naar gemiddeld 15.750
inwoners (CBS, 2018). In 2018 is dit aantal echter
weer afgenomen naar 12.150 inwoners vanwege een
nieuwe grensafbakening (Allecijfers, 2018).

Afbeelding 2: De vlag van
Hoogkerk (in 1969
opgeheven)

De huidige buurtschap Vierverlaten, ten westen van de stad Groningen,
behoorde tot en met 1968 onder Hoogkerk. Van 1866 tot en met 1951 heeft
Vierverlaten-Hoogkerk een treinhalte gehad in de spoorlijn HarlingenNieuweschans (Plaatsengids, 2018). Verder is de Suikerunie van HoogkerkVierverlaten een begrip. Deze fabriek, gespecialiseerd in de verwerking van
suikerbieten tot kristalsuiker, is in 1896 in Vierverlaten gebouwd vanwege de
aanwezigheid van voldoende en zuiver water (Entoen, 2018).

Afbeelding 3: Station VierverlatenHoogkerk 1866-1951
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Afbeelding 4: De Suikerunie te
Vierverlaten-Hoogkerk

Afbeelding 5: Gemeente Hoogkerk
1867

Afbeelding 6: Kerkstraat - Hoogkerk
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Aanleiding van het onderzoek
Vanwege alle veranderingen en vernieuwingen in de zorg, heeft de gemeente
Groningen, in samenwerking met de WIJ-teams, de behoefte om meer inzicht te
krijgen in hoe zestigplussers omgaan met de huidige Participatiewet. Een
belangrijk thema is de zelfredzaamheid van ouderen. Bij de GGD en WIJ
Groningen wordt zelfredzaamheid getoetst naar aanleiding van de
‘Zelfredzaamheids-matrix’. Hierbij wordt gekeken naar de diverse domeinen,
namelijk financiën, dagbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke
gezondheid, lichamelijke gezondheid, verslaving, ADL, sociaal netwerk en
maatschappelijke participatie. Op deze manier kan inzichtelijk gemaakt worden
hoe zelfredzaam iemand is en op welk gebied iemand behoefte heeft aan
professionele hulp. Tijdens dit onderzoek kan er vanuit de signalerende functie
op individueel gebied gekeken worden hoe zelfredzaam de deelnemer is en of er
behoefte is aan hulp en zo ja, welke hulp. Daarnaast wordt er vanuit de
informatieve rol gekeken naar de zelfredzaamheid van de groep senioren in
Hoogkerk in het algemeen. Door middel van het verschaffen en verkrijgen van
informatie van de deelnemers, kan in kaart worden gebracht hoe de
zelfredzaamheid van deelnemers in Hoogkerk is. Vervolgens worden adviezen
gegeven over mogelijkheden om voorzieningen en/of het beleid aan te passen.
In onderstaand schema is de ‘Zelfredzaamheids-matrix’ weergegeven:
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Tijdens het interview worden vragen gesteld die betrekking hebben op de
genoemde domeinen. Gevraagd wordt bijvoorbeeld hoe het staat met de sociale
contacten en de dagbesteding van ouderen. Zijn senioren in staat familie, buren
en vrienden te mobiliseren om hen te helpen in moeilijke situaties? Hoe gaat het
met de fysieke, psychische en financiële gezondheid en weet deze doelgroep de
weg te vinden naar desbetreffende instanties? Onderzoek van de Nationale
Ouderenbond (2018) wijst namelijk uit dat senioren kwetsbaar zijn op diverse
vlakken. Zo blijkt dat van de ruim 2,9 miljoen 65-plussers zo’n 900.000 mensen
zich eenzaam voelen (TNS/NIPO, 2012). Eenzaamheid kan ernstige gevolgen
hebben. Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en de kans op
een depressie. Eenzame senioren blijken 14% meer kans te hebben op een
vroegtijdige dood dan een gemiddelde volwassene (Nationaal Ouderenfonds,
2016). Daarmee is de kans op vroegtijdig overlijden bij eenzaamheid twee keer
zo groot als bij overgewicht (Onderzoek Professor Cacioppo, Universiteit van
Chicago / The Journal of Psychology, 2012). Ruim 15% van de 85-plussers is
ernstig depressief en bij drie kwart van deze 85-plussers wordt deze depressie
niet herkend. Hierdoor blijft behandeling uit. Daarnaast blijkt dat 40% van de
55-plussers 6 tot 8 jaar na behandeling is overleden aan de gevolgen van deze
depressie (VUmc, 2014).
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Door al deze vragen te onderzoeken, willen de gemeente Groningen en het WIJteam een beter beeld krijgen van de wensen en behoeften van senioren in de
wijk Hoogkerk, zodat zij hier op kunnen inspelen. Ook bestaat de wens om de
senioren te activeren tot deelname aan de verschillende activiteiten en
voorzieningen in de wijk.
Tot slot wordt in dit onderzoek een blik gevestigd op de zelfregie van de
senioren. In 2014 is er een artikel gepubliceerd over zelfregie door ‘Invoorzorg’,
een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in
samenwerking met Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg. In het artikel ‘8
bakens voor zelfregie van cliënten’ wordt de zelfregie van cliënten besproken
door middel van 8 handvaten. Deze bakens zijn als volgt:
1. Keuze voor zelfregie uit vaste overtuiging
2. Goede rolverdeling en dialoog tussen cliënt en professional
3. De noodzaak van kernwaarden
4. ‘Niets over ons zonder ons’ betreft alle niveaus in de organisatie
5. Cliënten trainen in hun regisseursrol
6. De cliënt: co-maker van het primair proces
7. Zelfregie en zelfsturing horen bij elkaar
8. Leiden, sturen en ontwikkelen.

Doelstellingen van het bezoektraject
1. Inventarisatie
Inventariseren van gewenste activiteiten/voorzieningen in de wijk.
Kansen en knelpunten op allerlei levensgebieden signaleren en in kaart
brengen. Vervolgens een plan maken op zowel individueel niveau (voor de
deelnemer) als voor eventueel toekomstig beleid (voor WIJ-team en
gemeente).
2. Informatie en advies
Informeren over activiteiten en voorzieningen in de wijk.
3. Activering
Stimuleren tot deelname aan (toekomstige) activiteiten in de wijk.
Het ontdekken van talenten en vaardigheden bij deelnemers.
Ondersteuningsvragen signaleren en indien gewenst ondersteuning bieden.
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1. De Interviews
1.1 Selectie
Door WIJ-Hoogkerk zijn er 17 straten geselecteerd voor het huisbezoektraject in
Hoogkerk, te weten de Christinastraat, Johan Dijkstralaan, Jan Ensinglaan, Ekke
Kleimastraat, Hendrik Lofversstraat, Industriestraat, F.C. de Hossonstraat, Job
Hansenstraat, Julianastraat, Reddingiusweg, J.H. Egenbergerstraat,
Schelfhoutstraat, Jan van der Zeestraat, Wobbe Hendrik Alkemastraat, De
Sanstraat, Prinses Margrietstraat en de Burg. S. Gockingastraat. Het WIJ-team
heeft deze straten geselecteerd, omdat er weinig bekend is over de senioren die
hier woonachtig zijn. Wanneer er meer informatie komt over deze doelgroep kan
er beter ingespeeld worden op de wensen en behoeften van deze wijkbewoners.

1.2 Werkwijze Broez’n in de Buurt
Voor dit onderzoek werken we met vrijwilligers die geselecteerd zijn op opleiding
en ervaring met de doelgroep. Vervolgens zijn ze getraind om huisbezoeken af te
leggen en het enquêteren zich eigen te maken.
Voorafgaand aan de huisbezoeken heeft er een publicatie van het aankomend
buurtonderzoek in de buurtkrant gestaan. Op deze manier is aangekondigd dat
een vrijwilliger van het team van Broez’n in de Buurt langs zou komen. Dit had
als doel bekendheid en betrouwbaarheid van het project aan te tonen. Ook op de
website van WIJ-Groningen en de MJD-Vlechter staat informatie over de stand
van zaken met betrekking tot het project ‘Broez’n in de buurt’.
Drie dagen voorafgaand aan het bezoek van een vrijwilliger ontvingen de
zestigplussers een flyer met informatie over het doel van het huisbezoek en de
tijdstippen waarop men een bezoek zou kunnen verwachten. Vervolgens ging
een vrijwilliger op huisbezoek om persoonlijk uit te leggen wat het doel van
Broez’n in de Buurt is en om het interview af te nemen. De vrijwilliger ging het
gesprek aan met behulp van een uitgebreide vragenlijst. De gehanteerde
vragenlijst is samengesteld naar aanleiding van de ervaringen uit de pilot van
Vlechter-MJD; project seniorenvoorlichting, aangevuld met opgedane ervaringen
van de vrijwilligers. Daarnaast hebben de senioren uit vorige buurtonderzoeken
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zelf ook feedback gegeven over de vragenlijst. Ook tijdens dit onderzoek is
feedback gevraagd.
De vrijwilligers hebben actief contact gezocht met de senioren Hoogkerk. Zij
hebben getracht de senioren te stimuleren tot een uitgebreid gespreksinterview.
Daarnaast heeft het interviewen twee functies; een informatieve rol en een
signalerende rol. De informatieve rol is om informatie te verkrijgen en te
verschaffen over Hoogkerk in het algemeen en in het kader van het
buurtonderzoek. Hier wordt vervolgens verslag van uitgebracht zodat
(toekomstig) beleid zich hierop kan richten. De signalerende rol is om de
persoonlijke situatie van de deelnemer in kaart te brengen, knelpunten te
signaleren en hulp te bieden waar mogelijk. De vrijwilligers hebben regelmatig
werkoverleg en worden gecoacht door ervaren professionals. De projectleider
van Vlechter-MJD werkt nauw samen met de gemotiveerde en goed getrainde
vrijwilligers.
De bezochte senioren ontvingen een informatie map met o.a. belangrijke
telefoonnummers, flyers en een persoonlijke bedankbrief. De bevindingen zullen
gepresenteerd worden bij WIJ-Hoogkerk en worden middels een samenvatting
vermeld in de buurtkrant. Het volledige rapport wordt aan de deelnemers
uitgereikt en is terug te vinden op de website van WIJ Hoogkerk.

1.3 De deelnemers
Van de 17 straten zijn er 589 adressen actief benaderd. Hiervan hebben 84
senioren deelgenomen aan het onderzoek. Het gaat hierbij om 32 mannen en 52
vrouwen.
De leeftijd van de deelnemers is verspreid van 60 tot 93 jaar, met een
gemiddelde leeftijd van 77.1 jaar.
In onderstaande grafieken zijn de deelnemers onderverdeeld in geslacht en
leeftijd:
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Aantal deelnemers onderverdeeld in straat en geslacht
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1.4 Signalering voor het WIJ-Team
De projectleider nam de 84 ingevulde enquêteformulieren door en selecteerde
mogelijke punten die verdere aandacht, hulp en/of actie behoeven. Dit was nodig
bij 16 personen. Deze signaleringen zijn door middel van een “warme
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overdracht” doorgespeeld richting een professional/buurtwerker van het WIJteam Hoogkerk. De meest voorkomende signalering hield verband met
ondersteunen bij het contact opnemen met WIJ-team Hoogkerk. Meestal betrof
het ondersteuning bij verduidelijking van een hulpvraag, zoals bijvoorbeeld een
hulpvraag richting het onderdeel WMO met betrekking tot de aanvraag van een
voorziening (maatwerkvoorziening, PGB en/of vervoer bijv. Thalys). Overige
signaleringen hadden betrekking op fysieke problematiek, psychische
problematiek, extreme verwaarlozing, geluidsoverlast, hulp bij het invullen van
papieren en een buurtconflict. Meer uitgebreidere informatie met betrekking tot
de signaleringen zijn beschreven in het hoofdstuk 3: “Signaleringen”.
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2. Uitslagen van het onderzoek
2.1 Woonsituatie
Wonen
Het overgrote deel van de deelnemers, zo’n 95,2%, woont al langer dan vijf jaar
in Hoogkerk en 84.5% woont al langer dan 10 jaar in Hoogkerk. Verder woont
91.6% al meer dan vijf jaar in de huidige woning en 72.6% woont zelfs langer
dan 10 jaar in de huidige woning. Eén persoon woont korter dan één jaar in
Hoogkerk (1.2%) en vier personen wonen korter dan één jaar in de huidige
woning (4.8%).
Over het algemeen zijn de senioren erg tevreden met hun woning in hun wijk
(95.3%). Ontevreden senioren (7.7%) melden voornamelijk het achterstallige
onderhoud aan hun woningen door de woningcorporatie. Hierbij noemen senioren
vochtproblemen, schimmelvorming, een achterstallig elektriciteitsnetwerk en
veel tuinonderhoud.
De meeste deelnemers wonen in een koopwoning (59.5%), de overige
40.5% woont in een huurwoning. Het woningtype wat het meest door de
deelnemers wordt bewoond, is een ééngezinswoning (65.5%), gevolgd door een
appartement/flatwoning (26.1%). Zeven personen (8.4%) wonen in een
vrijstaande woning.
Volgens 96.4% van de bewoners zijn de huizen geschikt voor senioren. Echter
blijven aanpassingen wel nodig om zelfstandig te blijven wonen, vooral in flat- en
portiekwoningen, zoals bijvoorbeeld een lift of traplift. Deelnemers die hebben
aangegeven dat er aanpassingen nodig zijn in de woning, zijn geïnformeerd over
de WMO en zijn doorverwezen of overgedragen aan het WIJ-team.
Welk type woning men bewoont, wordt hieronder in een grafiek weergegeven:
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Deelnemers per woningtype
Appartement/flat

7
22

Eéngezinswoning

Vrijstaand
55

7.1%, 6 personen, hebben aangegeven te verhuisplannen te hebben. Redenen
hiervoor zijn behoefte aan meer sociale controle, moeite hebben met het vele
onderhoud aan het huis vanwege fysieke klachten en het nodig hebben van
relatief veel en professionele verzorging waardoor verhuizen naar een
verzorgingstehuis met meer (professionele) voorzieningen beter is.
Het Meldpunt Overlast is bij ruim de helft van de senioren bekend (60.7%). 10%
van de senioren heeft hier al eens gebruik van gemaakt. Sommige senioren
zoeken bij bijvoorbeeld geluidsoverlast, direct contact met de buren om hierover
in gesprek te gaan. Een paar senioren hebben aangegeven dat ze Meldpunt
Overlast niet durven te bellen bij een klacht vanwege angst voor ‘vergelding’
wanneer de klacht ‘bekend gemaakt’ wordt.
Wat betreft het omgaan met energie vindt 72.6% van de deelnemers het bewust
omgaan met energie belangrijk. Opvallend is dat echter één persoon, 1.6%,
behoefte heeft aan advies bij het omgaan met energie. Senioren geven vooral
aan dat ze rekening houden met energie door middel van isolatie, het plaatsen
van tochtstrips, het niet te lang douchen en de thermostaat niet te hoog hebben
staan.
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Woonomgeving
Wat betreft de woonomgeving is gemiddeld 76.4% tevreden. Tevredenheid
betreft voornamelijk de medische voorzieningen (98.8%), de algemene veiligheid
(95.2%) en de mogelijkheden m.b.t. openbaar vervoer zoals bushaltes (92.9%).
De overige 23.6% is wat minder tevreden met betrekking tot de woonomgeving.
Ontevredenheid betreft voornamelijk de pinvoorzieningen (52.4% is tevreden),
de bestrating (40.5%) en de beplanting (35.7%). Ontevredenheid over de
bestrating omvat voornamelijk de ongelijk gelegen en soms zelfs losliggende
stoeptegels. Bij diverse bewoners geeft dit valpartijen of de angst om te vallen.
Hierdoor zijn gebruikers van een rollator bang om over bepaalde stoepgedeeltes
te lopen omdat de rollator blijft steken achter de omhoog stekende stoeptegels.
Een enkele bewoner geeft aan hierdoor niet over de stoep te lopen maar over de
straat. Verder geven bewoners aan dat sommige stoepen in bepaalde straten
slecht onderhouden zijn (zie hoofdstuk 6: Klachten van bewoners per straat).
Hierbij gaat het om vuil en groen tussen en op de stoepen.
Ook het onderhoud aan de groenvoorziening kan volgens de bewoners
verbeterd worden. Zo wordt de beplanting in sommige straten weinig gesnoeid of
bijgehouden waardoor er wildgroei ontstaat (zie hoofdstuk 6: Klachten van
bewoners per straat).
Verder geven senioren aan behoefte te hebben aan meer pinautomaten in
de wijk. Zo zou er volgens de bewoners alleen een pinautomaat in de Albert
Heijn zijn en is er behoefte aan meer pinautomaten verspreid door de wijk.
Daarnaast zijn bewoners nu afhankelijk zijn van de openingstijden van de Albert
Heijn. Ook brievenbussen zijn er volgens veel bewoners (28.6%) te weinig.
Volgens de bewoners zouden de straten bij ijzel en sneeuw niet genoeg
gestrooid worden in de wijk. Senioren vinden het tijdens deze periodes lastig om
zich buitenshuis te begeven.
In onderstaande grafiek is de tevredenheid over de woonomgeving en
woonvoorzieningen weergegeven:

21

Aantal deelnemers onderverdeeld in woonvoorziening en tevredenheid
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Huishoudens
De helft (50%) van de senioren is gehuwd. 40,5% van de senioren is
weduwe/weduwnaar en het kleinste gedeelte (9.5%) is gescheiden. Daarnaast
woont 53,6% van de senioren samen. Het grootste gedeelte van de senioren
heeft kinderen (94%) en 85,7% heeft kleinkinderen, waarvan 65.4% meer dan
twee kleinkinderen. Aan weduwes/weduwenaren is gevraagd hoelang hun
partner inmiddels is overleden en of er hulp nodig zou zijn bij de verwerking. Dit
was bij niemand het geval of ze kregen de gewenste hulp.
De huishoudens/woonsituatie en het hebben van kinderen/kleinkinderen is in
onderstaande grafiek weergegeven:
Burgerlijke staat
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Aantal deelnemers alleen of samenwonend

45

Samen
Alleen

39

Aantal deelnemers met en zonder kinderen

79
Met kinderen

Zonder kinderen

5

Aantal deelnemers met en zonder kleinkinderen

72
Met
kleinkinderen
Zonder
kleinkinderen

12

23

2.2 Sociale netwerken en dagbesteding
Sociale contacten
Veel senioren hebben contact met en krijgen steun van familie, vrienden of
buren. Verder geeft 86.9% aan zich prima te vermaken met zijn/haar sociale
contacten op dit moment. Daarnaast geeft 9.5% aan van rust te houden en goed
kan tegen het ‘alleen zijn’. 7.1% geeft echter aan in het algemeen ‘gezelligheid’
te missen, 3.6% vindt zijn/haar kenniskring te beperkt en mist een goede vriend
of vriendin. Eén persoon (1.2%) mist een levenspartner.
Wat betreft het contact met de buurt hebben twee personen, 2.4%, aangegeven
vrijwel geen contact te hebben met de buren. 58.3% hebben beter contact met
de buren en hebben regelmatig een gesprek. Zo’n 38.1% hebben erg goed
contact met de buren en doen regelmatig gezamenlijke activiteiten.
Bij de vraag of er behoefte is aan een telefooncirkel of telefoonster tussen
ouderen in de wijk, geeft 86.9% aan hier geen behoefte aan te hebben. 3.6%
weet het (nog) niet en 9.5% staat hier wel voor open.
Bijna iedereen (97.6%) geeft aan dat ze bij andere mensen terecht kunnen met
vragen of in het geval van een noodsituatie. In de meeste gevallen is dit bij
familie (87%) en/of (directe) buren (52.4%). 38.1% van de deelnemers kan
terecht bij vrienden en/of 16.7% kan terecht bij andere buurtbewoners. Bij twee
personen, 2.4%, was dit niet het geval en kon men bij niemand terecht. In deze
gevallen is geadviseerd om contact op te nemen met het WIJ-team bij een
noodgeval.
Naast de sociale contacten is in totaal 60.7% van de ondervraagde senioren lid
van een kerkgenootschap (41.7%), een sportclub (19%) en/of een vereniging
(20.2%). Enkelen zijn (daarnaast ook) lid van de kaartclub (8.3%) of de
Ouderenbond (4.8%), zie onderstaande grafiek:
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Deelnemers lid van een vereniging, club of kerk
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Een groot gedeelte van de deelnemers is geen lid van een vereniging, club, kerk
of van de Ouderenbond (39.3%). De grootste reden hiervoor is ‘geen interesse’
(72.7%). Overige redenen zijn onwetendheid (6.1%), drukte (6.1%), gezondheid
(3%) en ‘geen specifieke reden’ (12.1%). Van de senioren die wel lid zijn is de
éne helft (49%) met enige regelmaat (eens per week), bezig met de activiteiten
en de andere helft (51%) soms (eens per maand), zie weergegeven in
onderstaande grafiek:
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Wat betreft de buurtactiviteiten is 72.6% hiervan op de hoogte en/of actief in. De
activiteiten van het WIJ-team zijn minder bekend, 44% is hiervan op de hoogte.
Op de vraag of mensen gebruik willen maken van activiteiten van het WIJ-team
antwoordt 6% hier gebruik van te willen maken, 94% wenst geen gebruik te
maken van de activiteiten of heeft hier al eens gebruik van gemaakt. Eerder
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genoemde redenen van geen deelname bij het lid zijn van een vereniging club of
kerk, gelden ook voor de activiteiten van het WIJ-team.
Dagbesteding
De meeste deelnemers (95.2%), met uitzondering van vier personen, zijn
tevreden met hun dagindeling en de activiteiten in de buurt. Hobby’s die er bij de
senioren in Hoogkerk uitspringen zijn respectievelijk lezen (41.7%), fietsen
(34.5%), tuinieren, (21.4%), puzzelen (20.2%) en wandelen (19%). Verder zijn
er 2 senioren, 2.4%, die aangeven geen duidelijke hobby te hebben. Overige
hobby’s zijn hobby’s waar maar één deelnemer van is, dit zijn hobby’s zoals
foto’s plakken, modelbouw, schrijven, kerk, vereniging en commissie, taal,
mantelzorg etc. In onderstaande grafiek is weergegeven welke hobby’s en
dagbesteding de senioren hebben:
Welke hobby’s en/of dagbesteding heeft u?
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Digitalisering
Aan de deelnemers is gevraagd of ze gebruik maken van de digitale wereld, zoals
een computer/laptop, tablet of een mobiele telefoon. 85.7% van de deelnemers
geeft aan gebruik te maken van minimaal één van deze drie hiervoor genoemde

26

categorieën. In onderstaande tabel is te zien hoeveel personen gebruik maken
per apparaat:
Maakt u gebruik van een computer, mobiel en/of tablet? Zo ja, van welke?
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De meeste mensen maken gebruik van een computer (65.5%). Daarnaast maakt
iets minder dan de helft gebruik van een mobiel (48.8%) en een tablet (47.6%).
Van de mensen die geen gebruik maken van digitale apparatuur, zou 15.4% er
alsnog gebruik van willen maken. De overige 84.6% wil geen gebruik meer
maken van de digitale snelweg, voornamelijk vanwege de complexiteit of de
kosten. Bij de vraag of mensen een cursus zouden willen volgen om te leren
omgaan met digitale apparatuur, zouden twee mensen (2.4%) dit willen.
De website van Hoogkerk is bij 38.1% bekend en bezocht, 61.9% is niet bekend
met de website en is op de hoogte gebracht. Over het algemeen zijn mensen erg
tevreden met de website. “Overzichtelijk”, “Duidelijk”, “Mooie vormgeving” en
“Veel gedetailleerde informatie” zijn veelvoorkomende reacties.
Belangrijkste levenspunten en belemmeringen
Aan de senioren is gevraagd wat het belangrijkste is in hun leven en wat de
dagelijkse belemmeringen zijn die ze ervaren. In de volgende grafieken zijn deze
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punten weergegeven. Bij de dagelijkse belemmeringen zijn meerdere
antwoorden mogelijk.
Wat is het belangrijkste in uw leven? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Meer dan de helft van de deelnemers, 59%, geeft aan dat gezondheid het
belangrijkst is in zijn/haar leven. Dit wordt gevolgd door familie (39%) en
zelfredzaamheid (11.5%). Een enkeling noemt rechtvaardigheid en prettig wonen
(1.2%). Verder geeft 2.4% van de mensen aan geen belangrijke dingen (meer)
te ervaren in het leven.
Ervaart u belemmeringen in uw dagelijks functioneren met betrekking tot uw
zelfredzaamheid? Welke soort(en) belemmering(en) ervaart u?

46

45

Aantal
deelnemers

45
44
43
42
41
40

39

39
38
37
36
Nee

Ja

28

Soort belemmering?
11
7

Lopen
Trap op/af

3

Slecht zien/horen
31

8

Wassen/aankleden
Zitten/opstaan
Eten/drinken

9

Mobiliteit algemeen
Benauwdheid

11
17

Fijne motoriek

Iets minder dan de helft van de senioren, 46.4%, ervaart belemmeringen in het
dagelijks leven. Deze belemmeringen hebben vooral betrekking op de mobiliteit
zoals lopen en voortbewegen (36.9%), traplopen (20.2%) en de zintuigelijke
waarneming zoals zien en horen (13.1%). Een enkeling geeft aan last te hebben
van benauwdheid (1.2%) en van de fijne motoriek (1.2%).
Toekomstbeeld
De senioren is gevraagd over het toekomstbeeld: “Heeft u wel eens nagedacht
over de toekomst als uw huidige situatie niet meer passend is voor uw
welbevinden?”
Meer dan 70% (73.8%) van de deelnemers heeft hier wel eens over
nagedacht. Zij geven onder andere aan dat ze de toekomst als onzeker ervaren
met betrekking tot de veranderingen in het beleid en in de maatschappij. Zo
geven sommige ouderen aan zich zorgen te maken over de vervreemding en de
saamhorigheid in de maatschappij, ook met betrekking tot de toekomst van hun
kinderen en kleinkinderen. Daarnaast geven senioren aan zorgen te hebben over
hun fysieke en psychische welbevinden m.b.t. hun zelfredzaamheid en de
mogelijkheid om langer zelfstandig te blijven wonen. In het laatste geval zouden
er voorzieningen nodig zijn om in hun huidige woning te blijven wonen zoals een
traplift, een douche of een slaapkamer op de benedenverdieping. Een enkeling
geeft aan graag naar een levensloopbestendige woning, de Gabriëlflat of
Ruskenborg, te willen verhuizen wanneer het fysiek niet meer gaat.
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2.3 Gezondheid
Naast dat bijna de helft van de deelnemers belemmeringen ervaren in het
dagelijks leven, is 60.7% van de deelnemers tevreden met hun algehele
lichamelijke gezondheid. Als oorzaak van ontevredenheid (39.3%) worden vooral
problemen met de mobiliteit (lopen/traplopen) en zintuigelijke waarneming
(zien/horen) genoemd. Wat betreft alleen de geestelijke gezondheid, geeft
89.3% aan tevreden te zijn. Echter wanneer specifiek ingegaan wordt op de
vraag of mensen zich zorgen maken of zich eenzaam voelen, geeft 46.4% aan
zich in het algemeen zorgen te maken en 19% geeft aan zich eenzaam te voelen.
Zorgen zijn met name gericht op de toekomst, de zelfredzaamheid m.b.t. ouder
worden en het hebben of krijgen van een ziekte. 89.7% geeft aan contact te
hebben gezocht met een professional over zijn/haar zorgen. In de meeste
gevallen is dit de huisarts en/of een medisch specialist.
Bij de mensen die aangaven ontevreden te zijn over hun gezondheid, is
doorgevraagd naar de aard van de ontevredenheid. Waar nodig zijn deze punten
en persoonsgegevens met toestemming van de persoon doorgegeven aan het
WIJ-team zodat hier actie op ondernomen kan worden. Dit geldt ook voor de
gevallen waarbij sprake was van psychiatrische problematiek of ernstige ziekte
en waar nog geen passende hulpverlening voor was ingeschakeld. Daarnaast is
ouderenmishandeling bekend bij bijna alle senioren (96.4%). Twee personen,
2.4%, hebben directe ervaring met ouderenmishandeling (gehad).
In onderstaande grafieken worden de psychische problemen beschreven en of de
senioren bekend zijn met ouderenmishandeling:
Maakt u zich zorgen?

Voelt u zich weleens eenzaam?

70
60

Aantal
deelnemers

50
40

68

70

45
39

60

Aantal
deelnemers

50
40

30

30

20

20

10

10

0

16

0
Ja

Nee

Ja

Nee
30

Gehoord van oudermishandeling?

90

Heeft u hier ervaring mee (gehad)?

90

81

80

Aantal
deelnemers

70

Aantal
deelnemers

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

82

80

10

3

2

0

0
Ja

Ja

Nee

Nee

Zo’n 32.1% maakt gebruik van hulpmiddelen ter ondersteuning bij het
huishouden en bij fysieke belemmeringen in het dagelijks leven. Het meest wordt
gebruik gemaakt van een rollator; ongeveer één op de vijf deelnemers (21.4%).
Verder maakt 13.1% gebruik van stokken, gevolgd door 9.5% van de
deelnemers die gebruik maakt van een scootmobiel. In onderstaande grafiek zijn
de hulpmiddelen en het gebruik hiervan weergegeven:
Van welke hulpmiddelen maakt u gebruik?
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Mantelzorg
Van de ondervraagden heeft in totaal 27.4% te maken met mantelzorg. 16.7%
geeft mantelzorg en 10.7% ontvangt mantelzorg. Van de ondervraagden die
mantelzorg geven, geeft 71.4% mantelzorg aan zijn of haar partner. De overige
28.6% geeft mantelzorg aan een ander familielid. Eén persoon, 7.1%, heeft
vanwege de hoge draaglast behoefte aan respijtzorg en is hierover geïnformeerd.
Van de ondervraagden die mantelzorg krijgen, krijgt 66.7% mantelzorg van zijn
of haar partner. Twee personen, 22.2%, krijgen mantelzorg van zijn/haar familie
en één persoon, 11.1%, krijgt mantelzorg van zijn/haar buurtgenoten.
Lichamelijke beweging
In dit onderzoek is ook gevraagd naar hoeveel de senioren bewegen. De
Gezondheidsraad heeft per september 2017, advies uitgebracht aan de minister
van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en sport) over de nieuwe beweegrichtlijnen.
In deze richtlijnen wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen (4 tot 18 jaar) en
volwassenen en ouderen. Volgens de Gezondheidsraad (2018) zou het naleven
van de richtlijnen het risico verlagen op chronische ziekten, zoals diabetes en,
hart- en vaatziekten, depressieve symptomen en, bij ouderen, botbreuken.
De richtlijnen voor volwassenen en ouderen zijn als volgt:


Bewegen is goed, meer bewegen is beter.



Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning,
verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen
geeft extra gezondheidsvoordeel.



Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten,
voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.



En: voorkom veel stilzitten.

In onderstaande figuur zijn de bewegingsrichtlijnen vanuit de Gezondheidsraad
en diverse statistieken met betrekking tot bewegen weergegeven:
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In dit onderzoek is aan de senioren gevraagd naar de hoeveelheid beweging;
meer of minder dan één uur per dag, en naar de intensiteit van de beweging. De
intensiteit is ingedeeld in matig intensieve beweging en zwaar intensieve
beweging. Onder matig intensieve beweging verstaan we; wandelen,
balansoefeningen, fietsen, licht huishoudelijke taken zoals afstoffen, etc. Onder
zwaar intensieve beweging verstaan we; hardlopen, fitness, aerobics, zwemmen,
etc. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven:
Hoeveel beweegt u per dag? Welke activiteiten doet u?

90

81

80
70

Aantal deelnemers

60
46

50
40

38

30
20
10

3

0
Minder dan een Meer dan een uur Minder dan een Meer dan een uur
uur - matig- matig-intensieve
uur - zwaar- - zwaar-intensieve
intensieve
beweging
intensieve
beweging
beweging
beweging

33

Uit de tabel is op te maken dat meer dan de helft (54.7%) meer dan een uur per
dag matig intensieve beweging krijgt, voornamelijk wandelen en fietsen. Echter
krijgt 3.6% van de deelnemers meer dan een uur per dag zwaart-intensieve
beweging, meestal fitness en hardlopen.
Voeding
Naast beweging is gevraagd naar eet- en drinkgewoontes van de deelnemers.
Het Voedingscentrum doet aanbevelingen naar aanleiding van ‘De schijf van Vijf’
op basis van leeftijd en geslacht. Deze informatie is te vinden op de website van
het Voedingscentrum; www.voedingscentrum.nl. Daarnaast geeft het
voedingscentrum richtlijnen voor extra supplementen. Voor ouderen boven de 70
jaar bijvoorbeeld, wordt door het Voedingscentrum extra vitamine D aanbevolen
(20 microgram, in plaats van 10 microgram voor volwassenen onder de 70 jaar).
Zie hieronder de algemene schijf van vijf met bijhorende categorieën:

Gevraagd is of ouderen gebruik van maken van ‘De schijf van vijf’, 32% zegt
rekening te houden met gezonde voeding uit ‘De schijf van Vijf’. Bijna de helft,
48.8%, geeft aan geen specifieke eet- en drinkgewoontes te hebben. De overige

34

19.2% houdt rekening met aparte regels zoals zoutinname, vochtinname,
suikerinname. Twee mensen hiervan, 2.4% van het totaal aantal deelnemers,
volgen een apart dieet naar aanleiding van hun persoonlijke situatie.

2.4 Voorzieningen en bereikbaarheid
Meer dan drie kwart van de deelnemers (78.6%) is op de hoogte van WIJ-team
Hoogkerk. Van de deelnemers die bekend zijn met het WIJ-team, geeft 46.9%
aan geen directe ervaring te hebben met het WIJ-team. Van de personen die wel
ervaring hebben met het WIJ-team, is iets minder dan de helft (48.6%) heel
tevreden over het WIJ-team, 40% is matig tevreden en 11.4% (4 personen) is
ontevreden over het WIJ-team. Ontevreden deelnemers hadden klachten zoals
onenigheid met betrekking tot een voorziening vanuit de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning), te weinig specifieke kennis met betrekking tot
de vraag, en niet nagekomen beloftes. Wat betreft de locatie en bereikbaarheid
van het WIJ-team, geven sommigen aan niet precies te weten waar het WIJteam zit en wat de openingstijden zijn. Verder geven veel deelnemers aan niet
op de hoogte te zijn welke instanties en voorzieningen bij het WIJ-team
aangesloten zijn en waarvoor ze hier precies terecht kunnen. Zo denken veel
mensen bijvoorbeeld, dat ze bij de gemeente moeten zijn voor een WMOvoorziening in plaats van bij het WIJ-team. Over de bereikbaarheid, instanties en
voorzieningen is uitleg gegeven aan de deelnemers.
De WMO, als onderdeel van het WIJ-team, is bij 61.9% bekend. Aan de
overige 38.1% is uitleg gegeven over de WMO, de aanvraag van
voorzieningen/PGB en MEE (onafhankelijk cliëntondersteuner).
Verder maakt 25% van de deelnemers gebruik van voorzieningen en/of diensten.
In onderstaande tabel is per voorziening het aantal gebruikers weergegeven:
Voorziening

Aantal gebruikers

Percentage gebruikers

Tuinonderhoud

8

9.5%

Klussen

8

9.5%

Maaltijdbereiding/voorziening

6

7.1%

Huishoudelijke hulp

6

7.1%

Persoonlijke verzorging

5

6%

Alarmering

5

6%
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Administratieve hulp

4

4.8%

Sport en bewegen

4

4.8%

Verpleegkundige hulp

3

3.6%

Hulp vervoer

3

3.6%

Ondersteuning opruimen

2

2.4%

Bezoek vrijwilliger

1

1.2%

Hulpdiensten Humanitas

1

1.2%

Dagopvang

0

0%

huisarts/ziekenhuis

vrijwilligersorganisatie

2.5 Vervoer
De meeste ondervraagden geven aan te kunnen komen waar ze willen (91.7%).
Hierbij maakt 83.3% gebruik van eigen vervoer. In onderstaande tabel zijn
gegevens te zien over het gebruik van de meest gebruikte vervoersmiddelen:
Vervoersmiddel

Gebruikers

Niet-

Percentage

Percentage niet-

gebruikers

gebruikers

gebruikers

Auto

63

21

75%

25%

Fiets

47

37

56%

44%

Scootmobiel

2

82

2.4%

97.6%

Naast het gebruik van eigen vervoersmiddelen krijgen senioren op dit gebied
vaak ondersteuning van kinderen, vrienden of buren. Verder maakt iets minder
dan de helft van de deelnemers gebruik van het openbaar vervoer (48.8%).
Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de bus (48.8%) of van de trein
(26.2%). Van de Regio taxi maakt 8.3% gebruik. Mensen met een WMO
voorziening kunnen gebruik maken van de Deel Taxi (lokaal en regionaal reizen)
en de Valys (verre reizen). Van de Deel Taxi maakt 22.6% gebruik en van de
Valys 13.1%.
Vanuit het WIJ-team is er een proef gestart met een pendeldienst door
golfkarretjes. In dit onderzoek is getoetst wat de behoefte is naar dit
vervoersmiddel onder de bewoners. Zo’n 28.6% geeft aan behoefte te hebben en
gebruik te zullen maken van deze pendeldienst indien deze aanwezig zou zijn in
Hoogkerk. Bij de vraag hoeveel geld mensen hier voor over zouden hebben,
geeft de helft (50%) aan ‘tussen de 2 en 5 euro’. 45.8% geeft aan ‘tussen de 1
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en 2 euro’ en 4.2% geeft aan tussen de ‘50 eurocent en 1 euro’. In onderstaande
grafiek is dit nogmaals overzichtelijk weergegeven:
Hoeveel euro zou u over hebben voor een pendeldienst met golfkarretjes?

14
12
12

11
Aantal
deelnemers

10
8
6
4
2

1

0
0,50-1 euro

1-2 euro

2-5 euro

2.6 Financiële situatie en regelingen
Bewoners geven aan voldoende zicht te hebben op hun inkomsten. Bij één
persoon was dit niet het geval (1.2%). Aan deze persoon is gevraagd of er
behoefte is aan ondersteuning bij de financiën, hij/zij gaf aan hier geen behoefte
aan te hebben. Op de vraag of de bewoners zich wel eens iets extra’s konden
permitteren, gaf 94% een bevestigend antwoord. 6% kan zich niet iets extra’s
permitteren. Aan deze personen is informatie gegeven over de financiële
regelingen, budget coaching, bijeenkomsten over een krappe beurs vanuit de
gemeente en het advies om bij een noodsituatie contact te leggen met het WIJteam.
De meeste senioren zijn goed op de hoogte van de financiële regelingen zoals
toeslagen van gemeente en belastingdienst, collectieve (zorg)verzekeringen,
kwijtschelding gemeentelijke heffingen, belastingteruggave, bijzondere bijstand
etc. De financiële regelingen die niet bekend zijn, zijn uitgelegd aan de
bewoners.
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Iets minder dan de helft van de bewoners krijgt zorgtoeslag (44%). Voor de
huurtoeslag geldt dit voor 16.7% van de deelnemers, gecorrigeerd voor alleen de
huurders is dit zelfs 41.2%. Daarnaast maakt iets minder dan de helft (48.8%)
gebruik van collectieve verzekeringen, vooral zorgverzekeringen. In
onderstaande tabel zijn de financiële regelingen te zien en het aantal deelnemers
plus het percentage wat hier gebruik van maakt:
Financiële regeling

Aantal

Aantal niet-

Percentage

Percentage

gebruikers

gebruikers

gebruikers

niet-gebruikers

Zorgtoeslag

37

47

44%

56%

Huurtoeslag

14

70

16.7%

83.3%

Huurtoeslag gecorrigeerd

14

20

41.2%

58.8%

Collectieve verzekeringen

41

43

48.8%

51.2%

Kwijtschelding

3

81

3.6%

96.4%

Kwijtschelding Hefpunt

4

80

4.8%

95.2%

Belastingteruggave

52

32

61.9%

38.1%

Bijzondere bijstand minima

0

84

0%

100%

Voedselbank minima

0

84

0%

100%

Fondsen

1

83

1.2%

98.8%

voor huurders

gemeentelijke belasting
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3. Signaleringen
In totaal zijn er in deze wijk 16 signaleringen via een “warme “overdracht
doorgespeeld naar het WIJ team Hoogkerk. Deze senioren zijn inmiddels door
medewerkers van het WIJ team bezocht, waarbij de signalering is afgerond of de
ondersteuning vindt nog steeds plaats.
In onderstaande grafiek zijn de signaleringen in aantallen en onderwerp
weergegeven:
Signaleringen

8
7
7
Hulp contact WIJ-team

6

Fysieke problematiek
5

Psychische problematiek

4

Extreme verwaarlozing
3

Geluidsoverlast

3
2

Hulp bij invullen formulieren

2
1

1

1

1

Buurtconflict

1
0

In de grafiek is te zien dat de meest voorkomende signalering (43.8%) verband
houdt met ondersteuning bij het contact met het WIJ-team. Meestal betrof het
ondersteuning ter verduidelijking van een hulpvraag, zoals bijvoorbeeld een
hulpvraag richting het onderdeel WMO voor de aanvraag van een
maatwerkvoorziening of de aanvraag van vervoer zoals de Thalys of de deeltaxi.
Verder houdt meer dan één derde van de signaleringen verband met fysieke en
psychische problematiek (37.5%) Overige signaleringen (25%) hadden
betrekking op extreme verwaarlozing, geluidsoverlast, hulp bij het invullen van
papieren en een buurtconflict.
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4. Conclusie
In de wijk Hoogkerk heeft 14% (84 van de 589 benaderde personen)
meegewerkt aan de enquête. Hiervan is 38% man en 62% vrouw in de
leeftijdscategorie van 60 tot 93 jaar. De gemiddelde leeftijd is 77.1 jaar. De helft
van de senioren is gehuwd en het grootste gedeelte van de deelnemers heeft
kinderen en kleinkinderen.
Uit het onderzoek is gebleken, dat het overgrote gedeelte van de deelnemer al
langer dan 10 jaar in de huidige woning in Hoogkerk woont. Meer dan de helft
woont in een koopwoning, de rest woont in een huurwoning. Het woningtype wat
het meest wordt bewoond is een ééngezinswoning. Over het algemeen zijn de
deelnemers erg tevreden met hun woning, vinden ze de woningen geschikt voor
senioren om te wonen (hetzij met aanpassingen) en zijn er nauwelijks personen
met verhuisplannen. Ontevreden bewoners zijn vooral bewoners van
huurwoningen die melden dat er sprake is van achterstallig onderhoud door de
wooncorporatie. Verder is Meldpunt Overlast bij ruim de helft van de senioren
bekend. Echter heeft één op de tien hier eens gebruik van gemaakt. Drie kwart
van de deelnemers vindt het bewust omgaan met energie belangrijk. Deelnemers
geven aan geen advies te willen over zuinig omgaan met energie en nemen het
liefst zelf maatregelen in de vorm van isolatie, het rekening houden met de
kamertemperatuur en het korter douchen.
Bewoners van de wijk Hoogkerk uitten ontevredenheid over het onderhoud aan
de bestrating en beplanting. Een veelgehoorde klacht is het los liggen en omhoog
staan van stoeptegels waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Ook het groen
wordt volgens sommige bewoners slecht onderhouden; wildgroei, onkruid en
groen op de straten en stoepen. Daarnaast is er behoefte aan meer
pinautomaten en brievenbussen in de wijk. Overlast van hangjongeren en te
hard rijdend verkeer wordt volgens bewoners te weinig op gecontroleerd.
Tevredenheid betreft voornamelijk de bereikbaarheid en kwaliteit van medische
voorzieningen, de mogelijkheden m.b.t. het openbare vervoer en het algemene
veiligheidsgevoel. Ook zouden deelnemers graag zien dat er wat met hun
ontevredenheid gedaan gaat worden, in tegenstelling tot voorgaande
(buurt)onderzoeken.
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De meeste deelnemers geven aan tevreden te zijn met hun sociale contacten. Zo
hebben de meeste bewoners regelmatig contact met buurtgenoten en kunnen ze
in het geval van een noodsituatie altijd terecht bij hun familie, vrienden en/of
buren. Wat betreft de dagbesteding is naar voren gekomen dat senioren tussen
de zestig en zeventig jaar vaak volop betrokken zijn in de maatschappij,
bijvoorbeeld door regulier werk, vrijwilligerswerk, hobby’s, activiteiten,
verenigingen, de kerk etc. Bij de senioren boven de zeventig jaar neemt de
behoefte voor activering en participatie af. Buurtactiviteiten zijn vaak wel bekend
bij de deelnemers, activiteiten van het WIJ-team daarentegen wat minder.
Wat betreft de digitalisering, geven de meeste deelnemers aan dat ze gebruik
maken van een computer, tablet of mobiele telefoon. De website van Hoogkerk
wordt door meer dan één derde van de deelnemers bezocht en de bezoekers zijn
erg tevreden over zowel het uiterlijk als de inhoud van de website.
Als belangrijkste levenspunt noemen de deelnemers vooral gezondheid, gevolgd
door familie en zelfredzaamheid. De grootste belemmeringen die senioren
ervaren hebben vooral betrekking op de lichamelijk gezondheid, met name de
mobiliteit en zintuigelijke waarneming. Toch is het overgrote gedeelte van de
deelnemers tevreden met hun lichamelijke en psychische gezondheid. Wat
betreft de psychische gezondheid geeft iets minder dan de helft aan zich zorgen
te maken. Deze zorgen zijn voornamelijk gericht op de toekomst (met betrekking
tot hun kinderen en kleinkinderen), de saamhorigheid in de maatschappij, de
zelfredzaamheid en het ouder worden in combinatie met ziekte. Daarnaast is één
op de vijf ouderen eenzaam. Veel van deze senioren hebben behoefte aan een
bezoek van een vrijwilliger. Senioren zouden het lastig vinden om eenzaamheid
openlijk te bespreken, waardoor dit cijfer mogelijk een minimale grens is. Uit
onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds (2016) blijkt namelijk dat er bij 8 op
de 10 senioren een taboe heerst op het bespreken van eenzaamheid. Ze stuiten
hierbij vaak op onbegrip en hebben het gevoel anderen lastig te vallen.
Eén op de drie deelnemers maakt gebruik van hulpmiddelen, meestal een
rollator, gevolgd door stokken en een scootmobiel. Verder is bijna iedereen
bekend met ouderenmishandeling. Een enkeling heeft hier directe ervaring mee
(gehad).
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Wat betreft mantelzorg, heeft een kwart van de ondervraagden hiermee te
maken. Zowel de mantelzorg-gevers als de ontvangers geven en krijgen het
meest aan/van hun partner.
De gezondheidsraad heeft onlangs (september 2017), nieuw advies uitgebracht
over de beweegrichtlijnen. Aan de deelnemers is daarom gevraagd hoeveel ze
bewegen en met welke intensiteit. Meer dan de helft beweegt meer dan een uur
matig intensief. Echter beweegt maar een enkeling meer dan een uur zwaar
intensief. De leeftijd, onbekendheid met het aanbod aan sportfaciliteiten en het
al dan niet hebben van fysieke gebreken zouden hier een rol in kunnen spelen.
Naast beweging is er ook aandacht besteedt aan voeding. Het
Voedingscentrum doet aanbevelingen door middel van ‘De schijf van Vijf’ op
basis van geslacht en leeftijd. Een derde van de deelnemers maakt gebruik van
‘De schijf van Vijf’. Echter geeft de helft aan geen specifieke eet- en
drinkgewoontes te hebben. Ook hier zouden bestaande vaste patronen en
onbekendheid met betrekking tot voeding een rol kunnen spelen.
Meer dan drie kwart van de deelnemers is bekend met WIJ-Hoogkerk. De helft
heeft echter (nog) geen directe ervaring met Hoogkerk (gehad). De andere helft
is voornamelijk (heel) tevreden over het WIJ-team. Daarnaast is de WMO bekend
bij ruim de helft van de senioren. Wat nog veel onduidelijkheid geeft is dat de
WMO momenteel onderdeel is van het WIJ-team. Daarnaast is er onbekendheid
over de faciliteiten in het WIJ-team, bewoners geven aan nog niet altijd te weten
wat het WIJ-team doet, waarvoor je er terecht kunt en wat het verschil is met
faciliteiten en het aanbod van de gemeenten. Een kwart van de deelnemers
maakt gebruik van diensten en/of voorzieningen, voornamelijk tuinonderhoud,
klussen, maaltijdbereiding en huishoudelijke hulp.
De meeste ondervraagden kunnen komen waar ze willen door middel van eigen
vervoer, voornamelijk de auto. Daarnaast maakt de helft gebruik van het
openbaar vervoer zoals de bus of de trein. Eén derde van de mensen maakt
gebruik van de Deel-taxi en/of de Valys. Ook is er onderzocht of er behoefte is
aan een pendeldienst met golfkarretjes. Een kwart van de bewoners geeft aan
hier open voor te staan. Hierbij geeft ongeveer de ene helft aan hier ‘tussen de 1
en 2 euro’ voor over te hebben, de andere helft ‘tussen de 2 en 5 euro’.
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Wat betreft de financiële situatie geven bijna alle bewoners aan voldoende zicht
te hebben op hun inkomsten en uitgaven. Daarnaast zijn de meeste senioren
goed op de hoogte van de financiële regelingen. Iets minder dan de helft van de
bewoners krijgt zorgtoeslag en huurtoeslag.
De signaleringen bestonden voornamelijk uit het ondersteunen bij het contact
met het WIJ-team. Daarnaast waren er signaleringen die betrekking hadden op
fysieke en psychische problematiek. Alle signaleringen zijn door middel van een
‘warme’ overdracht naar het WIJ-team doorgespeeld, waarop vervolgens actie is
ondernomen.
Tot slot een terugblik op het eerder besproken artikel: ‘de 8 bakens van de
zelfregie voor cliënten’ (Invoorzorg, 2014). Concluderend kunnen we stellen dat
uit ons onderzoek is gebleken dat de deelnemende senioren en betrokken
professionals zich met een aantal van de bakens hebben bezig gehouden. Zo
willen de senioren het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen om zo de
zelfregie en zelfsturing over hun leven te behouden. Hierdoor zouden ze meer
kwaliteit van leven ervaren. Een verbeterpunt is de rolverdeling tussen
professionals van WIJ-team en gemeente, zodat duidelijk blijft waar de hulp
gefaciliteerd kan worden, waar de zorgbehoefte ligt en waar knelpunten
ontstaan. In het volgende hoofdstuk; aanbevelingen, wordt hier verder op
ingegaan.
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5. Aanbevelingen
Aanbevelingen en adviezen kunnen zich richten op de klachten en knelpunten die
de deelnemende senioren in de wijk Hoogkerk hebben uitgesproken. De
aanbevelingen in dit hoofdstuk zijn gedaan vanuit MJD/Vlechter – Broez’n in de
buurt. In hoofdstuk 7 zijn er aanvullingen beschreven vanuit WIJ Hoogkerk.
1. Bewoners geven aan klachten te hebben over de bestrating en beplanting in
de wijk; voornamelijk de slecht onderhouden stoepen met losse en ongelijke
stoeptegels geven loopproblemen. Soms zelfs in zodanige mate dat er
gevaarlijke situaties ontstaan, zoals valpartijen en het met de rollator betreden
van de straat in plaats van stoep. Ook blijft er vuil op de stoep liggen en wordt
de beplanting slecht of soms zelfs niet onderhouden. Advies is om de bestrating
en beplanting te controleren en de slecht onderhouden gedeeltes aan te passen.
Daarnaast bestaat de wens dat er zout gestrooid blijft worden tijdens gladde en
natte periodes. Advies is om de bestrating te controleren en tijdens winterse
periodes te blijven strooien; nauw contact te houden met een door de gemeente
aangewezen buurtbewoner in de wijk tijdens deze periode.
2. Bewoners geven aan klachten te hebben over het minimale aantal
pinautomaten en brievenbussen in de wijk. Voor de pinautomaat zijn bewoners
afhankelijk van de openingstijden van de Albert Heijn. Advies is om meerdere
pinautomaten en brievenbussen te plaatsen.
3. Overige klachten zijn overlast van te hard rijdend verkeer in de 30 km/hzones, overlast van hangjongeren en overlast van vuurwerk (vooral in aanloop
naar en tijdens de feestdagen). Advies is om beleid hierop aan te passen, te
controleren en te handhaven.
4. Ongeveer één op de vijf bewoners heeft aangegeven zich eenzaam te voelen.
Aantekening hierbij is, dat het begrip eenzaamheid een brede definitie kent en
door iedere deelnemer anders wordt geïnterpreteerd. Verder heerst er mogelijk
een taboe op het bespreken van eenzaamheid, maar feit blijft dat senioren wel
een vorm van sociale eenzaamheid herkennen. Belangrijk is dat toekomstig
onderzoek zich hier op blijft richten waarbij dieper in wordt gegaan op de
verschillende aspecten van eenzaamheid. Een aanbeveling om eenzaamheid
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tegen te gaan is het volgen van de preventieve cursus “GRIP&GLANS” (Grip &
Glans, 2018) . Deze cursus is van oorsprong gericht op de doelgroep 55-plussers
en heeft als doel om zelfmanagementsvaardigheden te vergroten (GRIP) en meer
welbevinden te ervaren (GLANS). Hierdoor wordt eenzaamheid tegengegaan
door participatie en het vergroten van het sociale netwerk. Daarnaast zouden er
gezamenlijke activiteiten georganiseerd kunnen worden zoals bijvoorbeeld
wandeltochten of fietstochten.
5. Naast dat in punt vijf genoemde wandeltochten of fietstochten de
eenzaamheid kunnen verminderen, bevordert het ook de beweging onder
ouderen. Volgens het advies van de Gezondheidsraad zou het de kans op
chronische ziekten verminderen. Daarnaast zouden spier- en botversterkende
activiteiten de kans op breuken doen afnemen. Advies is daarom om activiteiten
te organiseren, zoals zwem-, fiets- en/of wandelclubs, die specifiek gericht zijn
op de bewegingsbehoefte van ouderen, volgens de richtlijnen van de
Gezondheidsraad.
6. Naast voldoende beweging blijft gevarieerde en gezonde voeding belangrijk.
Het Voedingscentrum geeft specifieke adviezen per geslacht en per
leeftijdsgroep. Naast gezond eten uit “De schijf van Vijf”, is het voor ouderen
belangrijk om extra vitamine D in te nemen. Advies is om gezond eten aan te
(blijven) moedigen via voedingsbijeenkomsten of een apart spreekuur bij een
diëtist specifiek gericht op de behoeftes van ouderen.
7. Bewoners geven aan nog niet helemaal bekend te zijn met de faciliteiten van
het WIJ-team en het verschil tussen functie(s) van WIJ-team en gemeente.
Aanbevolen is om een soort informatiebron, bijvoorbeeld een artikel of flyers,
met de functies van gemeente en WIJ-team overzichtelijk uiteen te zetten en
weer te geven. Ook de website van Hoogkerk zou hier een rol in kunnen spelen
om de digitaal actieve senioren te bereiken. Hierdoor kan informatie telkens weer
geraadpleegd worden/na gelezen worden. Daarnaast zou een
informatiebijeenkomst specifiek gericht op activiteiten en voorzieningen voor
senioren een uitkomst kunnen bieden.
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6. Klachten van bewoners per straat
Jan van der Zeestraat:
-

Geluidsoverlast van snelweg (A7) en evenementen Suiker Unie

-

Bestrating slecht onderhouden; veel onkruid

-

Beplanting slecht onderhouden

-

Er wordt nauwelijks gestrooid in de winter

-

Weinig brievenbussen

-

Weinig pinautomaten in de buurt, alleen Albert Heijn

Wobbe Hendrik Alkemastraat:
-

Er komen veel jongeren komen in de flat wonen

De Sanstraat:
-

Bestrating slecht onderhouden; slordige stoepen met veel groen en vuil

-

Beplanting slecht onderhouden

-

Weinig brievenbussen in de buurt

-

Weinig pinautomaten in de buurt, alleen Albert Heijn

Prinses Margrietstraat:
-

Bestrating slecht onderhouden; stoep, straten, vijver en openbare ruimten
worden niet goed schoongemaakt

-

Beplanting slecht onderhouden

Jan Ensinglaan:
-

Bestrating slecht onderhouden; stoeptegels liggen los en ongelijk,
bladeren, groen en sneeuw worden niet geruimd, hondenpoep blijft liggen

-

Beplanting slecht onderhouden

-

Weinig brievenbussen

-

Weinig pinautomaten in de buurt, alleen Albert Heijn

-

Snelheid van het verkeer; verkeer rijdt harder dan 30 km/h

-

Slecht bereikbaar centrum voor senioren

-

Angst voor melden van overlast

-

Overlast van hangjongeren in de straat

-

Overlast van vuurwerk (voornamelijk tijdens de feestdagen)

-

Behoefte aan een bewonerscommissie in de buurt
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Job Hansenstraat:
-

Bestrating slecht onderhouden; stoeptegels liggen los en ongelijk, groen
en sneeuw worden niet geruimd

-

Beplanting slecht onderhouden

-

Weinig pinautomaten in de buurt, alleen Albert Heijn

-

Weinig brievenbussen in de buurt

-

Overlast van hangjongeren in de straat

-

Veel jongere mensen van Novo in de buurt

-

Naam van de flat (Leihof) niet goed bekend bij de hulpdiensten

J. Dijkstralaan/Ruskenborg:
-

Bestrating slecht onderhouden; stoeptegels staan omhoog en veel onkruid
tussen de tegels

-

Beplanting slecht onderhouden; veel onkruid

-

Weinig pinautomaten in de buurt, alleen Albert Heijn

-

Weinig brievenbussen

J. H. Egenbergerstraat:
-

Bestrating slecht onderhouden; stoeptegels staan omhoog

-

Mager aanbod winkels

-

Weinig pinautomaten in de buurt, alleen Albert Heijn

-

Overlast van hangjongeren in de straat

Schelfhoutstraat:
-

Bestrating slecht onderhouden; stoeptegels staan omhoog en veel onkruid
tussen de tegels

-

Beplanting slecht onderhouden; veel onkruid

-

Weinig pinautomaten in de buurt, alleen Albert Heijn

-

Weinig brievenbussen

-

Snelheid van het verkeer; verkeer rijdt harder dan 30 km/h

Industriestraat:
-

Overlast werkzaamheden spoor

-

Overlast van hangjongeren in de straat

-

Relatief weinig onderhoud huizen

-

Relatief weinig onderhoud aan begraafplaats Leegkerk-Selwerderhof
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7. Aanvullingen vanuit WIJ Hoogkerk aan Broez’n in de buurt
Vanuit WIJ Hoogkerk hebben we inmiddels meerdere signalen opgepakt, veelal in
samenwerking met VWH (Vereniging Wijkraad Hoogkerk). Onderstaand de meest
gehoorde opmerkingen ten aanzien van de buurt en de huidige stand van zaken.
Signalen/bezorgdheid over bewoners
Als er door de vrijwilligers van Broez’n signalen binnen kwamen van zorgen om
bewoners, is er door WIJ medewerkers contact gezocht met deze bewoners.
Enkele bewoners hebben inmiddels ondersteuning van het WIJ team, anderen
gaven aan geen ondersteuning van WIJ nodig te hebben. Wel hebben we deze
bewoners informatie gegeven van WIJ Hoogkerk.
Geluidsoverlast A7
De VWH heeft volle aandacht voor de klachten betreffende de geluidsoverlast op
de A7. Tot op heden is er nog steeds heel veel aandacht voor. Zie onderstaand
bericht:
Tekst 18 april 2018 Hoogkerk Online
Door eigen uitzoekwerk kwam de Wijkraad (VWH) erachter dat het stille asfalt
niet volgens afspraak in 2018, maar rond 2020/2021 aangelegd gaat worden.
‘Sinds jaar en dag hebben omwonenden van de A7 last van toenemend
verkeerslawaai’, zegt SP-raadslid Wim Koks. ‘Omwonenden dachten dat het
einde in zicht was omdat het stille asfalt er in 2018 zou komen. Nu komt het er
pas in 2020/2021 en daar moesten bewoners op eigen houtje achter komen.’
Brievenbus en pinautomaat
Net als nu is er ook in eerdere jaren aandacht geweest voor dit probleem en is er
contact geweest met Post.nl en de verschillende banken. Door genoemde
bedrijven wordt niet ingegaan op deze wens. Veelal gaat het om landelijk beleid.
Centrum is slecht bereikbaar/ mager aanbod van winkels
De afgelopen jaren maken een aantal mensen, waaronder Antiena van der Ploeg
van Lentis, zich sterk voor de komst van een (of meerdere) elektrische
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vervoerswagens in de vorm van een soort golfkar voor 4 personen. In het
onderzoek van Broez’n is gevraagd naar de behoefte: 1/3 van de ondervraagden
geeft aan hier behoefte aan te hebben.
Heeft u een idee of een klacht?
Ten aanzien van bijvoorbeeld groenonderhoud is er de laatste jaren qua beleid
veel veranderd en zijn er de nodige bezuinigingen geweest. Er wordt meer van u,
als wijkbewoner verwacht. Als u een idee heeft over hoe het anders kan of een
klacht wilt indienen, kunt u dit altijd melden bij bijvoorbeeld de gemeente of de
woningbouw. Vindt u het lastig om een idee samen met andere bewoners uit te
werken of een melding te doen, dan kunt u voor ondersteuning altijd langskomen
bij WIJ Hoogkerk of bij de Wijkraad van Hoogkerk het VWH.
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Afbeeldingen
Afbeelding 1: Tolhuis en de kerk van Hoogkerk – Jan Bulthuis 1948
Website:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogkerk#/media/File:Bulthuis__Hoogkerk_en_Tolhuis_buiten_Groningen.jpg
Afbeelding 2: De vlag van Hoogkerk (in 1969 opgeheven)
Website:
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https://hoogkerkonline.nl/bestel-nu-de-vlag-van-hoogkerk/
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Website:
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3AKB-TOTAAL-6433
Afbeelding 4: De Suikerunie te Vierverlaten-Hoogkerk
Website:
https://www.plaatsengids.nl/vierverlaten
Afbeelding 5: Gemeente Hoogkerk 1867
Website:
https://www.plaatsengids.nl/hoogkerk
Afbeelding 6: Kerkstraat Hoogkerk
Website:
https://www.plaatsengids.nl/hoogkerk
Afbeelding 7: Hoogkerksterbrug
Website:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:20140904_Hoogkerksterbrug_Hoogkerk_G
roningen_NL.jpg
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Afbeelding 7: Hoogkerksterbrug
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