
Vragenlijst PvdA NH werkgroep PSO Regiodag juni 18
Status: Afgesloten
Begindatum: 11-06-2018
Einddatum: 19-06-2018
Live: 9 dagen
Vragen: 20
Talen: nl

Aantal contacten: 7.651
Bounced: 24 (0,3%)
Geweigerd: 18 (0,2%)
Gedeeltelijk geantwoord: 24 (3,6%)
Afgedankt: 0 (0%)
Einde bereikt: 647 (96,4%)
Totaal beantwoord: 671 (8,8%)

Achtergrond
Graag willen we voorafgaande aan deze enquête u een paar persoonlijke vragen stellen.  Zo krijgen we een goed beeld van welke mensen er op welke manier reageren. 
We willen en kunnen op geen enkele manier achterhalen wie u bent.

1. Uit welke regio komt u?

35% - Amsterdam
15% - Midden en Zuid Kennemerland
12% - Noord Kennemerland
10% - Waterland / Zaanstreek
8% - Amstel en Meerlanden
7% - Gooi en Vechtstreek
7% - West-Friesland
4% - Noordkop
1% - Geen van bovenstaande

35.5%

8.2%

10.1%

11.8% 15.4%

Achtergrond (vervolg)
 

2. Sinds wanneer bent u lid van de PvdA?

25% - 2010 tot heden
23% - 1970 - 1979
15% - 2000 - 2009
12% - 1990 - 1999
12% - eerder dan 1970
12% - 1980 - 1989

25.5%

22.9%

11.9%

12.3%

12.5%

14.9%

Achtergrond (vervolg)
 

n=671

n=664
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3. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

42% - 70 jaar en ouder
35% - 60 t/m 69 jaar
13% - 50 t/m 59 jaar
4% - 30 t/m 39 jaar
4% - 40 t/m 49 jaar
1% - t/m 29 jaar

42.3%

13.2%

35.3%

Achtergrond (vervolg)
 

4. Wat is uw geslacht?

63% - man
37% - vrouw

37.5%

62.5%

Toekomstige woonsituatie
Eerst stellen wij enkele vragen over uw toekomstige woonsituatie.

5. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Woonvormen kunnen daarom de komende tijd (ingrijpend) veranderen. Kunt u zich daarin vinden?

88% - Ja
4% - Nee
7% - Geen mening

7.3%

88.3%

Woonvormen voor ouderen
 

n=657

n=662

n=660
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6.  Wat vindt u geschikte woonvormen? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Aanleunwoningen 335  58%

Woon-zorgcomplex 323  56%

Gemeenschappelijk wonen voor ouderen 311  54%

Serviceflat 311  54%

Anders, namelijk... 132  23%

Totaal aantal respondenten: 579
Vraag overgeslagen: 79 0% 20% 40% 60% 80%  

Woonvormen voor ouderen
 

7. Hoe zou u het liefst willen wonen?

45% - Levensloopbestendige (eigen) woning
23% - Anders, namelijk...
19% - Gemeenschappelijk wonen met verschillende
leeftijden
13% - Moderne hofjes45.3%

13.3%

18.7%

22.7%

Nieuwbouw
 

8. Vindt u het wenselijk als er nieuwbouw plannen ontwikkeld worden met daarin een mix van woningen voor ouderen, jongeren en jonge gezinnen?

84% - Goed idee
4% - Geen goed idee
11% - Dat weet ik (nog) niet
1% - Geen mening

10.7%

83.9%

Buurtgemeenschap
 

n=75

n=657
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9. Zou u zelf met jongeren, gezinnen en ouderen in een buurtgemeenschap willen wonen?

77% - Ja
8% - Nee
14% - Dat weet ik (nog) niet
2% - Geen mening

14%

7.8%

76.5%

Wonen met leeftijdsgenoten
 

10. Wat vindt u ervan om met eigen leeftijdsgenoten bij elkaar te wonen?

24% - Goed idee
46% - Geen goed idee
25% - Dat weet ik (nog) niet
5% - Geen mening

23.5%
25%

46.4%

Huidige woonsituatie
Nu volgen enkele vragen over uw huidige woonsituatie.

11. Wat is uw huidige woonsituatie? 

57% - Eengezinswoning
32% - Appartement
8% - Anders, namelijk...
2% - Seniorencomplex
1% - Aanleunwoningen

8.4%

31.9% 57%

Huidige woonsituatie (vervolg)
 

n=656

n=651

n=656
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12. Zijn er volgens u voldoende voorzieningen in uw buurt?

79% - Ja
21% - Nee

20.8%

79.2%

Voorzieningen in de buurt
Nu volgt een vraag over de voorzieningen in uw buurt.

 

13.  Bij mij in de buurt is een....  
(alle van toepassing zijn opties aanvinken) 
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

buurtsuper 479  93%

vervoer 456  89%

kapper 451  88%

fysiotherapeut 438  85%

sportcomplex 339  66%

ontmoetingsruimte 338  66%

bibliotheek 333  65%

bank 305  59%

Anders, namelijk... 86  17%

Totaal aantal respondenten: 514
Vraag overgeslagen: 143 0% 20% 40% 60% 80%  

Veiligheid
Nu volgt een vraag over de veiligheid van uw omgeving.

 

n=653
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14. Is uw omgeving veilig genoeg om langer zelfstandig te blijven wonen?

95% - Ja
5% - Nee

95.4%

Onafhankelijke ondersteuning
De volgende vragen gaan over mogelijke ondersteuning en regelingen.

 

15. Bent u op de hoogte van het feit dat u altijd recht hebt op onafhankelijke ondersteuning bij gesprekken met de gemeente over welke oplossingen voor
u de beste zijn (medisch, sociaal, infrastructuur)?

58% - Ja
42% - Nee

41.6%

58.4%

Regelingen en subsidiemogelijkheden
 

16. Bent u op de hoogte van de regelingen en (subsidie) mogelijkheden die de gemeente biedt m.b.t. aanpassingen aan uw woning (bijv. traplift e.d.) om
de woning toekomstig bestendig te maken?

65% - Ja
35% - Nee

34.9%

65.1%

n=651

n=651

n=653
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Zorg voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen
 

17. Hoe is de zorg voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen in uw gemeente geregeld?

1% - Die is er niet
69% - Dat weet ik niet
23% - Dat is in mijn gemeente goed geregeld
6% - Dat is in mijn gemeente niet goed geregeld23.3%

69%

Zorghotel
Met een stelling willen we uw mening weten over een zorghotel voor ouderen.

 

18. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: 
"Er moet dringend een zorghotel komen waar ouderen kunnen logeren als  het tijdelijk niet lukt."

31% - Helemaal mee eens
43% - Mee eens
23% - Neutraal
2% - Mee oneens
0% - Helemaal mee oneens

31.3%23.3%

42.5%

Aandacht PvdA Noord-Holland voor het onderwerp toekomstig wonen
 

19. Vindt u dat de PvdA voldoende aandacht besteedt aan het onderwerp toekomstig wonen in de provincie Noord-Holland?

66% - Ja
34% - Nee

34.4%

65.6%

n=651

n=651

n=620
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Tot slot

Vraag overgeslagen: 0

20.  Als je een nadere toelichting wilt geven op je antwoorden, opmerkingen hebt over de stellingen/vragen of iets anders wilt meegeven, dan kun je dat
hieronder doen. 
 

Respondenten 194  29%
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