Samen Wonen, Samen Zorgen in Leunen
Resultaten enquête Mei 2022
Hieronder de resultaten van de enquête die onderdeel zijn van ons onderzoek naar wonen in
toekomstig Leunen en welke woon/samenleef vorm daarbij het best passend is.
De enquête is afgenomen via Google Forms en daarnaast zijn er 200 papieren versies
verspreid via de interne kanalen van de KBO (Katholieke ouderen Bond afdeling Leunen)
waarvoor onze hartelijke dank.
De ingeleverde papieren versies zijn door de leden van de werkgroep gedigitaliseerd door
deze in te voeren/over te nemen in de digitale Google Forms enquête.
Het resultaat is dat er in totaal 164 ingeleverde enquêtes zijn waarbij gezegd mag worden
dat er een groot aantal door meerdere personen gezamenlijk ingevuld zijn.
Inleiding enquête:
Jong en oud samen wonen en samen zorgen daar willen we iets mee, maar hoe?
Met een vergrijzende bevolking in Nederland en daarmee ook in Leunen moeten we samen na gaan
denken over hoe we willen wonen als ouderen maar ook hoe we jongeren een eigen plek kunnen
geven.
Daarnaast staat de zorg onder druk en willen ouderen vaak zo lang mogelijk zelfstandig in eigen
omgeving blijven wonen. Hoe gaan we dat zo goed mogelijk realiseren?
Wij willen gaan kijken of het mogelijk is om een wijk / hofje te realiseren waarbij voor elkaar klaar
staan een voorwaarde is. Zorgen voor elkaar, elkaar ondersteunen is een voorwaarde voor de niet
beperkte bewoners (jongeren, jonge stellen, alleenstaanden) om hier te kunnen wonen.
Er is sprake van halen en brengen. Iets betekenen voor elkaar als onderdeel van een te ontwikkelen
plan. Zorgen blijft een professionele taak, maar het doel is dat de zorg veel minder nodig zal zijn.
Daarnaast kijken we ook of het realiseren van een woon-zorg locatie mogelijk / wenselijk is.
Wellicht te combineren met een aangename (huur)prijs voor de woning die men betrekt in ruil voor te
bieden zorg /ondersteuning.

Bijkomend effect zal zijn dat er door verhuizingen vanuit het dorp naar deze wijk / dit hofje
(gezins)woningen vrij komen voor gezinnen en jongeren.
Vandaar dat deze enquête voor iedereen is, jong en ouder.

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3
Hierbij word gevraagd om de postcode
Vraag 4

Vraag 5

weet er inhoudelijk te weinig van
nu nog niet
De eerste 20-25 jaar niet
heb geen voorbeeld dus vind ik het moeilijk kiezen voor iets onbekends
Nu nog niet, maar straks als we wat ouder zijn misschien wel
Nu niet, in de toekomst zou ik daar wel iets voor kunnen voelen.
woonzorgcomplex
Ligt eraan hoe dit vorm gegeven wordt en wat er van de bewoners verwacht wordt
Ja maar ik zit nu prima in het huis waar we wonen
Nu niet, op latere leeftijd wel.
voorkeur gaat uit naar oudere mensen al dan niet hulp behoevend
Wel met dezelfde leeftijds groepen
huis, begane grond met klein tuintje

Vraag 6
Hierbij eerst de antwoordmogelijkheden (deze zijn in het staatje niet duidelijk af te lezen)
-Nee, ik verwacht de komende 10 jaar geen zorg nodig te hebben. Het aanpassen van mijn huidige
woning.
-Verhuizen naar een andere, zelfstandige woning geschikt voor rollator / rolstoel.
-Verhuizen naar een andere, zelfstandige woning geschikt voor rollator / rolstoel en nabij
zorgvoorzieningen.
-Verhuizen naar een andere woning in een woongemeenschap, zoals een hofje / groepswonen.
-In een beschutte of beschermde woonvorm (woning met mogelijkheid tot het afnemen van zorg).
-In een zelfstandige woning in de buurt van mijn familie / mantelzorger.
-In de woning van mijn kind / familie / mantelzorger (of in een mantelzorgwoning

Vraag 7
Hierbij eerst de antwoordmogelijkheden (deze zijn in het staatje niet duidelijk af te lezen)
-Ik ontvang geen structurele zorg of ondersteuning.
-Intensieve dagelijkse zorg.
-Begeleidende zorg, bijvoorbeeld: hulp bij het douchen, aankleden.
-Begeleidende zorg, bijvoorbeeld: psychische begeleiding op maat.
-Ondersteuning in het huishouden.

Vraag 8
Hierbij eerst de antwoordmogelijkheden (deze zijn in het staatje niet duidelijk af te lezen)
-In mijn huidige woning blijven wonen, eventueel met aanpassingen.
-Verhuizen naar een zelfstandige maar geschikte woning (eventueel in een woongemeenschap zoals
een hofje / groepswonen).
-Verhuizen naar een zelfstandige maar geschikte woning in de buurt van
kinderen/familie/mantelzorger.
-Weet ik niet / geen antwoord

Vraag 9
Hierbij eerst de antwoordmogelijkheden (deze zijn in het staatje niet duidelijk af te lezen)
-Nee.
-Ja, als dat niet meer als 1 uur per dag is. Ja, alleen boodschappen doen.
-Ja, klusjes doen en tuinieren.
-Ja, wekelijks op de koffie of spelletje doen. Ja, rondje wandelen of met de duofiets rijden.
-Ja, ook verzorgende taken zoals helpen bij maaltijden of aankleden.

Vraag 10

Vraag 11

Vraag 12
Hierbij eerst de antwoordmogelijkheden (deze zijn in het staatje niet duidelijk af te lezen)
-Dat je in je eigen omgeving/dorp (bij familie/vrienden/kennissen) oud kunt worden
-Dat er een vorm van georganiseerde naoberzorg (elkaar helpen) aanwezig is.
-Dat je veilig over straat kunt en dat voorzieningen goed toegankelijk zijn
-Dat er goed vervoer naar de voorzieningen in de buurt is.
-Dat je in een schone en groene woonomgeving woont
-Dat er zorgaanbieders in de buurt en/of wijk aanwezig zijn
-Dat je gerespecteerd word ten het gevoel hebt erbij te
-Dat je goed geinformeerd wordt over wat er speelt
-Dat je mee mag praten
-Dat er een ontmoetingsplek in je omgeving aanwezig is
-Dat er verschillende activiteiten voor je georganiseerd worden
Graag willen we meer weten over wat je belangrijk vindt over de leefbaarheid van de plek waar je
wilt wonen. Geef hieronder aan hoe belangrijk je de volgende kenmerken vindt

Vraag 13
Heb je nog andere kenmerken die je graag terug wilt zien in jouw (toekomstige) woonvorm?
OP de begane grond met eigen buitenruimte
parkeerplaatsen
Energie nutraal wonen
Centrum
Natuurlijke omgeving
Gelijkvloers wonen met klein stukje tuin
Dat je huisdieren mee mag nemen
Voldoende levensloop bestendige woningen
Schone lucht
Groene omgeving met dieren
klimaatneutraal, ruim appartement met eigen terras
kleinschalig wonen
Gezelligheid en dorps
(ligt aan de gezondheid) zolang mogelijk op mij zelf wonen
open inloop - ontmoetingsplek bijvoorbeeld: gezamenlijke krant - koffie moment - mogelijkheid om
gezamenlijk te eten Dat er voldoende ruimte is niet hutje mutje
Dat je elkaar goed kent en vaak spreekt.
Vrijheid om eigen leven te leiden incl. vakanties, bezoek kinderen ed.
Woonhofje
in de buurt van winkels liefst richting venray
Levensloopbestendig
Meer betaalbare woningen voor gezinnen
woning energie neutraal, in het centrum van Leunen (complex gebouw, eventueel meerdere lagen,
voorbeeld Oostrum
levensloop bestendig wonen op loopafstand van centrum Venray
dat je er samen kunt eten, kaarten of spellen doen
schone lucht
Aangepaste woningen voor senioren.
-Levensloopbestendig. De hofjesvorm zoals bij Beckershof.
-rustige, groene omgeving.
Uitzicht op groen - Binnen bebouwde kom wonen.
We kunnen nu alles nog, maar toekomst gericht zouden we zo "oud" willen worden. Wel genoeg
ruimte in woningen. Hofje royaal met veel groen en ruimte.
Trottoirs en straten schoonhouden in zomer en winter ( bv met sneeuw)
hofje met groen

Vraag 14
Welke faciliteiten denk je dat er in het dorp nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig wonen en
zorgen te kunnen realiseren?
Supermarkt
Thuiszorg
Dorpsgenoten voorrang hebben bij inschrijving ‘senioren’ huurwoning. Dat iedereen in dorp kan
blijven wonen, daar waar je je netwerk hebt opgebouwd. In dit netwerk zitten familie vrienden
vereniging etc. Zij die mantelzorger voor je kunnen zijn.
goede voorzieningen voor ouderen
Geschikte woningen
Een supermarkt, dus niet bij het tankstation spullen halen
Voldoende levensloop bestendige woningen
Woonhofjes en een woonzorgcomplex
Ontmoetingspunt
Een soort zorgcentrum, waar bv 2 tot 4 keer in de week een verpleegkundige of andere
zorgmedewerker is. Aangepaste woningen, dagbesteding.
Verbinding met Venray goed voor fiets rollator en scootmobiel
meer woningen voor ouderen
Sport/beweeg accommodatie Ontmoetingsplaats
Supermarkt (klein)
Vervoer
Zorgen voor elkaar. Zorg voor de buren
Supermarkt eventueel
Winkel
Mini supermarkt, apotheek
Appartementen voor ouderen een soort klein verzorgingshuis
Zorg en winkel faciliteiten
Aanleunwoningen of tiny houses
Levensbestendige woningen
Levensbestendige woning
geen idee
Woudere woon complex
Verenigingen
In elk geval een winkel (kleine supermarkt)
Thuis blijven wonen
Meer oudere woningen. En deze ook werkelijk aan alleen oudere ter beschikking stellen.
Supermarkt of zoals nu tankstation
meer zorg aan huis
Woningen die levensbestendig zijn
bereikbare supermarkt
hulp en zorg in de buurt waar nodig is
Bouwen naar behoefte, zoals appartementen. Voor jong en oud.
Buurtbus naar supermarkt
Activiteiten voor de doelgroep
Dagbesteding- ondersteuning mantelzorger
aangepaste woningen
wensbus - dagopvang - open inloop met bijvoorbeeld ruilboeken, krant en koffie
Dat er toezicht is
Zorg voor elkaar. Gelijkvloerse woningen

Zorgondersteuning, een klein winkeltje waar vooral de ouderen snel iets kunnen halen wanneer dit
nodig is.
Woonvorm door hulpbehoevenden
winkels
Gemakkelijk, gelijkvloers, binnendoor naar groepsvoorziening / ontmoetingsplaats kunnen, goed
geisoleerde woningen/apartementen, zodat je geen geluidsoverlast hebt van elkaar.
weet ik niet
Lagere school, supermarkt, wijkverpleegkundige
buurtbus
OV, vervoer
Betaalbare 1e levensbehoeften (brood, zuivel, groenten, fruit), kapper, fysio, tandarts
winkel voor het verkrijgen van dagelijks noodzakelijke zaken
Eetpunt, zorg en huishoudelijke hulp
Voldoende zorg indien nodig
Basisvoorzieningen, m.n. voor kleine dagelijkse boodschappen en een informatiepunt
woonzorgcomplex of hofje
Voldoende woningen in een complex met de nodige voorzieningen
Woonzorgcomplex/hofje voor mensen die nog redelijk zelfstandig kunnen wonen maar wel
ondersteuning nodig hebben of dit in de toekomst nodig hebben en die graag in eigen dorp willen
blijven wonen. En voor mensen die al zorg nodig hebben; combinatie voor dementie en mensen die
somantische zorg nodig hebben.
Grond-gebonden/levensloopbestendige woningen voor ouderen
goede bereikbaarheid
ontmoetingsplek, winkels voor eerste levensbehoefte
supermarkt
meer seniorenwoningen
winkel
multifunctioneel centrum
een woongemeenschap van verschillende leeftijden kan heel veel oplossen met goede wil
oog hebben voor elkaar
winkels - fysio
Wonen in een goede buurt, winkels, ontmoetingsplek.
Vrijwilligers Vervoer voor ouderen.
Dat er directe hulp permanent in de buurt aanwezig is.
Woonzorg voorzieningen
-Dagvoorziening -Kaarten, kienen. -Koffie praatje
Koopwoningen levensloopbestendig in hofjesvorm
-Een huisarts ov verpleegkundige voor bereikbaarheid directe zorgvraag. -Denk zeker dat een vorm
van zorgwoonvoorziening een goede aanvulling zou zijn.
Denk dat het redelijk prima is. Leunen ligt aan Venray vast. Medisch alles kortbij. De S.R.V. van
vroeger zou mooi zijn.
Gezellig samenzijn met een kopje koffie evt. lekker ouwe hoeren, wat sjoelen, rummikub.
24/7 zorg
Medische zorg binnen straal van 3 km
woon-zorg complex
nvt
bejaardenwoningen / wel betaalbaar!!, ontmoetingscentrum, thuiszorg, bereikbare hulppost
supermarkt, maar dat zal niet kunnen in Leunen blijf je wat boodschappen en winkels betreft
afhankelijk van Venray........maar hoe daar te komen straks op leeftijd met gebreken
kapper, wijkzorgwinkel (hoeft geen supermarkt te zijn)

Vraag 15

Vraag 16

Vraag 17
Hierbij eerst de antwoordmogelijkheden (deze zijn in het staatje niet duidelijk af te lezen)
-De mooie woonomgeving. Ik woon in een prettig huis.
-De sociale samenhang in het dorp (bijvoorbeeld burenhulp).
-Vrijwillige organisatie die zorgactiviteiten organiseert zoals stichting “Samen”. Het verenigingsleven
(sport, muziek, carnaval, ouderen vereniging).
-Het is goed bereikbaar met openbaar vervoer en de “wensbus”. Dicht bij mijn werk.
-Dicht bij mijn familie.

Vraag 18
Hierbij eerst de antwoordmogelijkheden (deze zijn in het staatje niet duidelijk af te lezen)
-Er zijn weinig algemene voorzieningen (winkels, restaurants, bibliotheek, bioscopen, theaters)
-Er zijn weinig zorg- en welzijnsvoorzieningen en (maatschappelijke) dienstverlening Er zijn weinig
seniorenwoningen
-Er zijn geen woningen met zorgfaciliteiten. Er is veel sociale controle
-Er is weinig sociale controle
-Er is voor mijn leeftijdsgroep weinig te doen

Vraag 19
Heb je nog op- of aanmerkingen naar aanleiding van deze enquête?
Ja zorgen dat de bezwaren van Leunen zuid van tafel komen
Mooi initiatief
Woon in het buitengebied en heb zelf weinig met Leunen zelf, dat geld voor ons hele gezin.
Doe geen overhaaste dingen. Neem de tijd om zaken goed voor te bereiden en uit te voeren.
Er zouden betaalbare koopwoningen voor ouderen ( max € 250000,=) gebouwd moeten worden. Dit
zal de doorstroom van ouderen en jeugd bevorderen.
Voorrang aan Leunse mensen en kinderen bij bouwen v Woningen. Kinderen zijn al genoodzaakt naar
buiten Leunen moeten vertrekken.triest!
Verkeersveiligheid en schone lucht.
Starters woningen??
in sommige vragen zitten twee stellingen....jammer
er is voor jongeren met een beperking geen huisvestiging in leunen
In alle dorpen rondom wordt volop gebouwd. Alleen Leunen daar gebeurt niets. Dit moet
veranderen. Mensen vertrekken naar Venray.. Dit mag en kan niet de bedoeling zijn
Ik zou graag geïnformeerd worden over het verdere verloop.
Dat er in Leunen nog geen woonzorgcomplex is of woonzorghofje is een groot gemis! Ik ervaar bij
veel ouderen een groot eenzaamheidsbeleving! Ik hoor: zorgsaam en andere dagbesteding is heel
fijn, ....maar de andere dagen worden daardoor nog stiller en eenzamer!
Goede en duidelijke enquete
Tot op heden wordt er voor activiteiten weinig georganiseerd in De Baak Zou meer als
ontmoetingsplek kunnen dienen
prima initiatief
Lokale jongeren/ouderen voorkeur geven bij toewijzen woningen.
Het is moeilijk te zeggen, ieder mens is anders, ook wat betreft burenhulp, matelzorg, familiesituatie,
financiele situatie, zorginkopen, kinderen of geen kinderen, kinderen die ver weg wonen Een
WOONCOMPLEX voor inwoners van Leunen, liefst oudere mensen, aldan niet zorg behoevend,
kleiner wonen.
Woningen die onder de SUBSIDIEgrens vallen (huur, woningbouw)
jammer dat de uitbreiding van nieuwbouw woningen plaats vind aan de zuidkant van Leunen, veel te
ver van het centrum van Venray
Waar blijven die nieuwe woningen in Leunen daar zijn al verschillende mensen vertrokken.
De jeugd kan hier niets, vertrekt als het zo blijft(zie voorbeeld in IJsselsteijn daar kunnen ze wel
bouwen)
verkeersveiligheid
Nee knap in elkaar gezet
Ik hoop dat in de toekomst senioren uit Leunen bij wonen Limburg voorrang krijgen bij het huren van
een seniorenwoning en niet bewoners uit andere gemeentes.
Succes met de verdere opzet.
Deze enquête is ingevuld door 2 personen. Man en vrouw leeftijd 75-84 en 85-100
-We blijven graag op de hoogte van alles,
Tijdbestek van deze plannen ?
Hoe groot zou een "hofje"worden ?
Koop en/of huurwoningen
Bij inbreng graag seniorenwoning ruim van opzet.
Deze enquete is door 2 personen ingevuld
Hoelang duurt het voor dit plan gerealiseerd is en in die tijd kan er van alles gebeuren.
Kunt niet in de toekomst kijken qua gezondheid.
We zijn zeker geïnteresseerd, maar willen meer weten. Vooral hoe de hofjes eruit gaan zien. Hoe de
woningen gaan worden etc.
dat bouwen en willen een groot verschil maakt, wonen en bouwen het wordt bijna onbetaalbaar

Er zijn een 20 tal namen bekend bij de werkgroep van mensen die graag mee willen denken en
helpen.

