Aangenaam Wonen in de gemeente Zevenaar

1. Waar woont u?

o Babberich

o Ooy, Oud Zevenaar

2. Hoe lang woont u in uw huidige woning?
o Minder dan 5 jaar

o Tussen 5 en 15 jaar

o Meer dan 15 jaar

3. Woont u in een huur/koopwoning

o Huurwoning

o Koopwoning

4. In wat voor type woning woont u?

o Gelijkvloers

o Meerdere verdiepingen

5. Hoe omschrijft u de buurt/straat waar u woont?
o Prettig om te wonen, omdat ……………………………………………………………………………………….
o Niet zo prettig om te wonen, omdat …………………………………………………………………………..
6. Heb je behoefte aan een wijk/straatcontactpersoon?

o Ja

o Nee

7. Voelt u zich veilig in en om uw woning ? (bijvoorbeeld inbraak)
o Ja, omdat ……………………………………………………………………………………………………………………
o Nee, omdat ………………………………………………………………………………………………………………..
8. Wilt u in uw dorp blijven wonen als u ouder wordt?
o Ja, omdat ……………………………………………………………………………………………………………………
o Nee, omdat ………………………………………………………………………………………………………………
9. Bent u wel eens bang om te vallen in of om het huis?
o Helemaal niet

o Soms wel, soms niet

o Meestal/ vaak

10. Heeft u voorzieningen in huis getroffen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken?
Denk hierbij aan muurbeugels of een 2e trapleuning.
o Ja, namelijk ..………………………………………………………………………………………………………………
o Nee, omdat ………………………………………………………………………………………………………………
11. Wilt u een gratis en vrijblijvend woonadvies over mogelijke verbeteringen in uw woning?
o Ja, vul dan op de achterkant uw gegevens in dan nemen we contact met u op
o Nee, omdat ………………………………………………………………………………………………………………
12. Zou u wel eens iets voor iemand in de buurt willen doen? (bijvoorbeeld boodschappen doen,
oppassen, hond uitlaten)
o Ja, namelijk ………………………………………………………………………………………………………………
o Nee, omdat …………………………………………………….…………………………………………………………

13. Heeft u wel eens last van…
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bewoner 1

Bewoner 2

Duizeligheid
o Ja
o Nee
o Ja
o Nee
Slecht ter been zijn
o Ja
o Nee
o Ja
o Nee
Slecht zien/horen
o Ja
o Nee
o Ja
o Nee
Eenzaamheid
o Ja
o Nee
o Ja
o Nee
Geheugenproblemen
o Ja
o Nee
o Ja
o Nee
Anders, zo ja wat …………………………………………………….…………………………………………….….

14. Weet u bij wie, welke organisatie, u hulp kunt vinden als u dat nodig heeft?
o Ja, namelijk ..………………………………………………………………………………………………………………
o Nee, omdat ………………………………………………………………………………………………………………
15. Kunt u iemand bellen als u hulp nodig hebt?
o Ja, namelijk ..………………………………………………………………………………………………………………
o Nee, omdat ………………………………………………………………………………………………………………..
16. Waarbij krijgt u nu hulp?
o
o
o

Maaltijd bereiden
Boodschappen doen
Vervoer

o Tuinonderhoud
o Administratie
o Thuiszorg

o Huishoudelijke hulp
o Anders nl. ………
o Ik heb geen hulp nodig

17. Waar heeft u hulp bij nodig die u nu niet krijgt of niet kunt vinden?
o
o
o
o

Maaltijd bereiden
Boodschappen doen
Vervoer
Tuinonderhoud

o
o
o
o

Administratie
Een maatje
Instellen van apparaten
Computer hulp

o
o
o
o

Thuiszorg
Huishoudelijke hulp
Anders nl. ……
Ik heb geen hulp nodig

Algemene vragen:
18. Bent u een man of vrouw?

o Man

o Vrouw

19. Woont u alleen of samen?

o Alleen

o Samen met …………………

20. Wat is uw leeftijd en die van uw medebewoner(s)?

……………………………………………… jaar

21. Ik heb een vraag, wil een gratis woonadvies en wil dat u contact met mij opneemt.
o Ja, vul uw gegevens in en stuur de enquête retour naar Caleidoz Welzijn
o Nee

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!
Vul uw contactgegevens in als u kans wil maken
op een van de cadeaubonnen.
De winnaars krijgen voor 31 januari bericht.

Naam: ………………………………………………..
Adres: ………………………………………………..
Email: …………………………………………………
Tel nr: …………………………………………………

