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Voorwoord 
 

In opdracht van het Pluspunt, expertisecentrum voor participatie en senioren, en het vak 

Projectmatig en multidisciplinair werken aan grootstedelijke vraagstukken (PMG), zijn wij, 

studenten van de Hogeschool Rotterdam, begonnen aan een project in de gezondheidszorg 

van de Rotterdamse samenleving. 

 

Vanuit Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie, is de vraag gekomen om 

onderzoek te doen naar de seniorgezondheid van de gebiedscommissie Hillegersberg- 

Schiebroek in Rotterdam. De uitkomsten van dit onderzoek is verwerkt in deze brochure. 

 

De projectgroep, bestaande uit studenten van; ergotherapie, logopedie, verpleegkunde en 

fysiotherapie wensen u veel leesplezier. 

 

Studenten van de Hogeschool Rotterdam. 
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Inleiding 
 

Deze brochure is geschreven in opdracht van het pluspunt, expertisecentrum voor senioren 

en participatie, door tweedejaars van de Hogeschool Rotterdam. 

 

Voor het tot stand brengen van deze brochure, hebben wij eerst in kaart gebracht de 

demografische gegevens van de toewezen gebiedscommissies. Daarna zijn we nagegaan 

wat de senioren belangrijk vinden in en rondom hun leefomgeving en wat zij onder senior 

gezond verstaan. Op basis van deze uitkomsten is deze brochure ontwikkeld, waarbij wordt 

ingegaan op de volgende vragen: 

- wat verstaan de senioren zelf onder seniorgezond en welke randvoorwaarden al 

aanwezig zijn volgens hun. 

- Wat er nodig is aan verbetering. 

 

Er is per gebiedscommissie een inventarisatie gedaan naar de voorzieningen en de wensen 

van de senioren. Deze gegevens hebben wij geverifieerd door middel van een kwalitatief 

onderzoek (interviews) onder de inwoners van de deelgemeenten. 

 

Als eerst is er per gebiedscommissie een overzicht gegeven van demografische gegevens 

samen met de achtergrond van de geïnterviewde. Daarna hebben we de voorwaarden voor 

seniorgezonde wijken aan bod laten komen. De resultaten zijn per gebiedscommissie 

beschreven. Als slot zijn de conclusies beschreven en aanbevelingen gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demografische gegevens 
 

De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek bestaat uit de wijken: Oud-Hillegersberg, 

110-Morgen, Kleiwegkwartier, Molenlaankwartier, Terbregge en Schiebroek.  

Er is besloten om 110-morgen samen te voegen met Hillegersberg-Noord bij het afnemen 

van enquêtes en het bij het maken van de wijkscans. Bij het maken van de wijkscan en het 

afnemen van de enquêtes hebben wij Kleiwegkwartier met de naam Hillegersberg-zuid 

benoemd(Wikipedia, 2014 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gegevens die onderzocht zijn per wijk zijn gegevens over het aantal inwoners, de 

leeftijden van de inwoners, etniciteit, soort huishoudens, infrastructuur, bepaalde 

voorzieningen in de desbetreffende wijk. Enkele gegevens zijn genoemd in deze brochure.  

 

Hillegersberg-Noord 
Bestaande uit de wijken 110-Morgen en Oud Hillegersberg. 

De wijk 110-Morgen ligt ten noorden van Oud Hillegersberg en is ontstaan in de vijftiger jaren 

van de vorige eeuw. Deze typisch arbeiderswijk bestaat uit lage flats en eengezinswoningen, 

van elkaar afgeschermd door veel groen, waaronder het Jasonpark. De straten in de wijk zijn 

vernoemd naar Griekse en Romeinse goden en helden(Wijkprofiel Rotterdam 2014, 2014). 

 

Oud Hillegersberg 
Dit is het oudste deel van Hillegersberg-Noord en kent een dorpsachtige sfeer. Het 

winkelcentrum biedt een fraai uitzicht op de BergseVoorplas en geniet veel bekendheid in 

Rotterdam en omstreken. De oude dorpskern rond de Hillegondakerk is nog goed 

herkenbaar. Kenmerken zijn goed onderhouden jaren ’20/’30 woningen, rustige straten, 

ingekapseld in een groene omgeving(Wijkprofiel Rotterdam 2014, 2014). 

 

 



• Aantal inwoners: 7839 

• Aantal huishoudens: 3640 

• Aantal woningen: 3879 

• Aantal werkzame personen: 3123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een percentage van 27% van de inwoners in Hillegersberg-Noord is 65 jaar of ouder. In heel 

Rotterdam ligt dit percentage op 15%. Er zijn in verhouding erg veel ouderen in deze 

wijk(Wijkprofiel Rotterdam 2014, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driekwart van de inwoners in Hillegersberg-Noord is autochtoon. Van het allochtone deel van 

de inwoners is 12% westers allochtoon, wat overeen komt met het percentage uit heel 

Rotterdam. Het percentage van 13%, bevat de niet-westerse allochtonen die woonachtig zijn 

in Hillegersberg-Noord(Wijkprofiel Rotterdam 2014, 2014).  

 

 

 

 



Hillegersberg-Zuid 
Het Kleiwegkwartier, het westelijk deel van Hillegersberg-Zuid, heeft over het algemeen een 

stedelijk karakter met enkele grote verbindingswegen, overwegend gesloten bouwblokken en 

kleine plekken openbaar groen. Veel woningen dateren uit de jaren '20/'30 van de vorige 

eeuw. 

 

Aantal inwoners: 7796 

Aantal huishoudens: 3815 

Aantal woningen: 3765 

Aantal werkzame personen: 4667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slechts 10% van de inwoners in Hillegersberg-Zuid  is 65 jaar of ouder, in vergelijking met de 

verhouding van het aantal vijfenzestigplussers in geheel Rotterdam(Wijkprofiel Rotterdam 

2014, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De etniciteit in Hillegersberg-Zuid is als volgt verdeeld; 78% van de inwoners is autochtoon, 

12% is westers allochtoon en 9% is niet-westers allochtoon. 



Schiebroek 
Schiebroek is een wijk in het Rotterdamse stadsdeel Hillegersberg-Schiebroek en 

voormalige gemeente in de gelijknamige polder in het noorden van de gemeente Rotterdam, 

gelegen tussen de wijken Hillegersberg en Overschie. 

 

• Aantal inwoners: 15.974 

• Aantal woningen: 7727 

• Aantal huishoudens: 7761 

• Aantal werkzame personen: 3568 

 

 

 

 

Zoals hierboven af te lezen is, 

is 18% van de inwoners in 

Schiebroek zijn 65 jaar of 

ouder. In heel Rotterdam ligt 

dit percentage op 

15%(Wijkprofiel Rotterdam 

2014, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder is 64% van de inwoners in Schiebroek autochtoon. De overige 36% allochtonen 

worden weer onder verdeeld in 10% westerse allochtonen en 25% niet-westerse 

allochtonen(Wijkprofiel Rotterdam 2014, 2014). 



Terbregge 
Terbregge bestaat (grofweg) uit twee delen: de oude dorpskern met lintbebouwing langs de 

Rotte–oevers en de Vinex-wijk Nieuw Terbregge. Beide gebieden hebben zo hun eigen 

karakter en eigen aandachtspunten(Wijkprofiel Rotterdam 2014, 2014). 

 

Aantal inwoners: 3443 

Aantal huishoudens: 1308 

Aantal woningen: 1308 

Aantal werkzame personen: 469 

 

 

 

Een percentage van 8% van de inwoners in Terbregge is 65 jaar of ouder. In heel Rotterdam 

ligt dit percentage op 15%. Er is dus een zeer gering percentage ouderen woonachtig in 

Terbregge(Wijkprofiel Rotterdam 2014, 2014). 

 



Een groot deel, namelijk 76% van de inwoners in Terbregge zijn autochtoon. Het deel 

allochtone inwoners in Terbregge wordt onderverdeeld in 11% westers allochtoon en 14% 

niet-westers allochtoon(Wijkprofiel Rotterdam 2014, 2014). 

 

Molenlaankwartier 
De buurt tussen de Molenlaan en de BergseVoorplas kent voornamelijk woningen uit de 

jaren '20 en '30. Ten noorden van de Molenlaan dateert de bebouwing van na de Tweede 

Wereldoorlog. Typerend in dit gebied is de Van Beethovensingel met veel groen. Nog later is 

villapark Duivesteyn gebouwd, rond twee vijvers. De wijk biedt een goede toegang tot het 

Lage Bergse Bos in Lansingerland(Wijkprofiel Rotterdam 2014, 2014). 

 

Aantal inwoners: 7787 

Aantal huishoudens: 3283 

Aantal woningen: 3417 

Aantal werkzame personen: 1847 

 

 

23% van de inwoners in Molenlaankwartier is 65 jaar of ouder. Dit is een groter percentage 

in vergelijking met het percentage vijfenzestigplussers in geheel Rotterdam(Wijkprofiel 

Rotterdam 2014, 2014). 

 



 

Meer dan een derde deel van de inwoners in Molenlaankwartier is niet-westers allochtoon. 

Verder is de helft van de inwoners in Molenlaankwartier autochtoon(Wijkprofiel Rotterdam 

2014, 2014).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Achtergrond van de geïnterviewde 
 

Om inzicht te krijgen hoe seniorgezond de wijk Hillegersberg- Schiebroek is hebben wij 

enquêtes afgenomen bij mensen uit de wijk. Bij het afnemen van de enquêtes hebben wij er 

naar gestreefd om senioren van verschillende leeftijden, sekse, etniciteit en mobiliteit te 

bevragen. Dit is gedaan om zo representatief mogelijke onderzoeksresultaten voor de gehele 

populatie te krijgen.  

 

Hillegersberg-Noord 
In Hillegersberg Noord zijn er 13 enquêtes afgenomen op verschillende plaatsen in de wijk. 

Van de 13 mensen zijn er 6 mannen en 7 vrouwen geënquêteerd.  

De gegevens zijn geordend in SPSS en op deze manier verwerkt in tabellen en grafieken om 

het zo overzichtelijk mogelijk te maken. In de onderstaande grafiek zijn de verhoudingen 

weergeven.   

 

 



 

 

Zoals af te lezen is in de bovenstaande grafieken: 44.4% is alleenstaand, 33.3% is In 

Hillegersberg-Noord zijn 38.5% samenwonend of getrouwd, 38.5% alleenstaand en 23% zijn 

weduwe/weduwnaar. 92.3% is van Nederlandse afkomst, de overige ondervraagden zijn van 

Turkse afkomst. 69% woont zelfstandig, 15.4% woont zelfstandig met hulp en 15.4% woont 

in een verpleeg/verzorgtehuis.  

 

Hillegersberg-Zuid 
In Hillegersberg-Zuid zijn 10 enquêtes afgenomen op verschillende plaatsen in de wijk. 5 

vrouwen en 5 mannen. De gegevens zijn geordend in SPSS en op deze manier verwerkt in 

tabellen en grafieken om het zo overzichtelijk mogelijk te maken. In de onderstaande grafiek 

zijn de verhoudingen weergeven. 

 



 

 

Zoals af te lezen is in de bovenstaande grafieken: 44.4% is alleenstaand, 33.3% is 70% van 

de ondervraagden zijn getrouwd/samenwonend of getrouwd/samenwonend geweest. De 

overige ondervraagden wonen alleen of zijn gescheiden.  

80% is van Nederlandse afkomst en 20% van Marokkaanse en Surinaamse afkomst. 50% 

woont zelfstandig, 40% zelfstandig met hulp en 10% woont in een verzorg/verpleegtehuis.  

 

Molenlaankwartier 
Er zijn op verschillende plaatsen in de wijk Molenlaankwartier enquêtes afgenomen. In totaal 

zijn er negen enquêtes afgenomen in deze wijk. 4 vrouwen en 5 mannen. De gegevens zijn 

geordend in SPSS en op deze manier verwerkt in tabellen en grafieken om het zo 

overzichtelijk mogelijk te maken. In de onderstaande grafiek ziet u een weergave van de 

verhoudingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals af te lezen is in de bovenstaande grafieken: 44.4% is alleenstaand, 33.3% is getrouwd, 

11.1% samenwonend en 11.1% is weduwe/weduwnaar. 77.8% is van Nederlandse afkomst 

de rest komt uit Litouwen of de Antillen. Alle ondervraagden in de wijk molenlaankwartier 

wonen zelfstandig.  



Schiebroek 
In Schiebroek zijn op verschillende plaatsen in de wijk enquêtes afgenomen. In totaal zijn dit 

13 enquêtes. Hiervan zijn 9 vrouw en 4 man. De gegevens zijn geordend in SPSS en op 

deze manier verwerkt in tabellen en grafieken om het zo overzichtelijk mogelijk te maken. 

Hieronder volgt een grafiek die de verhoudingen weergeeft.  

 

 

 



Zoals af te lezen is in de bovenstaande grafieken is 30.8% van de ondervraagden getrouwd, 

46.2% alleenstaand en 23.1% weduwe/weduwnaar. Alle ondervraagden zijn van 

Nederlandse afkomst. 76.9% woont zelfstandig en 23.1% woont zelfstandig met hulp. 

 

Terbregge 
In Terbregge zijn op verschillende plaatsen in de wijk enquêtes afgenomen. In totaal zijn dit 2 

enquêtes. Beide mannen. De gegevens zijn geordend in SPSS en op deze manier verwerkt 

in tabellen en grafieken om het zo overzichtelijk mogelijk te maken. Hieronder volgt een 

grafiek die de verhoudingen weergeeft. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zoals af te lezen is in de bovenstaande grafieken is 100% van de ondervraagden getrouwd 

en van Nederlandse afkomst. Ook wonen alle ondervraagden zelfstandig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



De voorwaarden voor een senior gezonde wijk 
 

Allereerst moet er na worden gegaan wat de definitie is van een seniorgezonde wijk. 

Hiervoor is er literatuur onderzoek gedaan. Er zijn een aantal termen die bij dit begrip horen; 

woonservicegebied en ‘age-friendly’. 

 

Definitie ‘woonservicegebied’: 

‘Een woonservicegebied is een prettige wijk of een buurt, waarin specifieke doelgroepen, 

zoals ouderen en mensen met een beperking, zo zelfstandig mogelijk en met behoud van 

eigen regie kunnen wonen’. 

 

Definitie ‘age-friendly’ wijk: 

Dit begrip is gebaseerd op het ‘Age-friendly Environment Programme’ van de WHO. Dit 

programma legt de nadruk op omgevings- en sociale factoren die bijdragen aan het actief en 

gezond ouder worden. Omdat de populatie steeds meer vergrijst, vind de WHO dat een wijk 

‘age-friendly’ moet worden gemaakt. Dit omdat de fysieke en sociale omgeving belangrijk zijn 

voor het op hoge leeftijd gezond, onafhankelijk en zelfstandig te blijven. 

 

Hieruit hebben wij als PMG groep een eigen definitie aan het begrip senior gezond gegeven. 

 

Een seniorgezonde wijk is een deel van een stad waar 55 plussers gezond ouder kunnen 

worden. In deze wijk zijn er voldoende omgevings- en sociale factoren waar senioren de 

ruimte hebben om regie over het eigen leven in handen te houden. Daarnaast kunnen zij 

door zelfstandig en zelfredzaam te zijn een zinvolle plezierige invulling aan hun leven 

geven(Vlootman, et al., 2015). 

 

Per gebiedscommissie hebben wij aan de senioren gevraagd wat de term ‘senior’ gezond 

voor hun inhoudt. 

 

Hillegersberg- Noord 
Van de ondervraagde senioren vindt 77% dat goede bereikbaarheid van de medische 

voorzieningen onder ‘seniorgezond’ valt, 15% vindt dat veiligheid hieronder valt en 7,5% 

vindt dat frequent openbaar vervoer onderdeel is van een senior gezonde wijk. De overige 

groep had geen mening of idee over een senior gezonde wijk. 

 



Hillegersberg- Zuid 
Van de ondervraagde senioren vindt 25% dat een goede infrastructuur onderdeel is van een 

gezonde wijk, 33% vind bereikbare medische voorzieningen belangrijk en 12,5% vindt 

veiligheid belangrijk. De overige groep had geen mening of idee over een senior gezonde 

wijk. 

 

Schiebroek 
Van de ondervraagde senioren vindt 31% veel groen, een prettige infrastructuur en niet 

teveel verkeer een belangrijk aspect van een seniorgezonde wijk. 25% vindt sociale cohesie 

en schappelijkheid tussen mensen belangrijk. De overige groep had geen mening of idee 

over een senior gezonde wijk. 

 

Terbregge 
Van de ondervraagde senioren vond 33% dat georganiseerde activiteiten voor senioren en 

een ontmoetingsplek onderdeel is van een senior gezonde wijk. 33% was van mening dat 

veiligheid/ een veilig gevoel een wijk senior gezond maakt en 33% vindt een groene wijk 

senior gezond. 

 

Molenlaankwartier 
Van de ondervraagde senioren vind 38% goede bereikbaarheid van medische voorzieningen 

wat een wijk senior gezond maakt. 23% vind veiligheid/ veilig gevoel belangrijk voor een 

senior gezonde wijk. De overige groep gaf aan de bereikbaarheid van het openbaar vervoer 

en infrastructuur als senior gezonde wijk te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resultaten 
 
Per wijk is er weergegeven hoe tevreden de senioren zijn met hun leefomgeving. We hebben 

hierbij onderscheid gemaakt in infrastructuur, bereikbaarheid openbaar vervoer, 

toegankelijkheid winkelgelegenheid, toegankelijkheid zorg, georganiseerde activiteiten en 

veiligheid. Dit is overzichtelijk weergegeven in een cirkeldiagram. Er is een schaalindeling 

naar hoe tevreden de senior is. Per wijk is beschreven welke aanbevelingen de senioren zelf 

hebben gegeven tijdens het afnemen van de enquête. 

 

Hillegersberg-Noord 
De senior is over het algemeen zeer tevreden, behalve op de punten georganiseerde 

activiteiten en veiligheid wordt er niet hoog beoordeeld.  
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Als verbeteringen voor de wijk wordt door de senior aangegeven: 

- activiteiten/ ontmoetingsplek senioren 

- tramhaltes beter toegankelijk voor senioren 

- verbeterde infrastructuur 

- verbetering controle veiligheid  

 

Hillegersberg- Zuid 
De senior scoort ontevreden over de infrastructuur van de woon en leefomgeving, de overige 

punten worden hier tevreden gescoord.  
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Als verbeteringen voor de wijk wordt door de senior aangegeven: 

- frequenter openbaar vervoer 

- verbeterde toegankelijkheid tramhaltes voor senioren  

- verbeterde infrastructuur (o.a. ook banken in parken) 

 

Schiebroek 
Een deel is ontevreden over de infrastructuur, in de opmerkingen is veel verwezen naar de 

slechte kwaliteit van o.a. de stoepen. Opvallend wordt er laag gescoord bij de 

georganiseerde activiteiten. Verder wordt als tevreden of zeer tevreden beoordeeld met een 

aantal kleine uitschieters naar ontevreden. 
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Als verbeteringen voor de wijk wordt door de senior aangegeven: 

- Frequenter openbaar vervoer 

- Verbeterde toegankelijkheid tramhaltes  

- Verbeterde kwaliteit zorg 

- Minder leegstaande winkels (gaat gepaard met het veilig voelen in de wijk) 

- Meer voorzieningen jeugd, zodat er minder overlast is op straat 

- Verbeterde controle veiligheid 

- Verbeterde infrastructuur 

 

Terbregge 
Opvallend hier is de bereikbaarheid van het openbaar vervoer, waar niemand tevreden mee 

is. Ook de georganiseerde activiteiten worden niet met tevreden beoordeeld. Wel wordt de 

veiligheid en de zorg met zeer tevreden beoordeeld. Op het vlak van infrastructuur is er niet 

gescoord dus daar is ook geen cirkeldiagram van weergegeven.  
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Als verbeteringen voor de wijk wordt door de senior aangegeven: 

- Openbaar vervoer dichterbij 

 

Molenlaankwartier 
De senior in deze wijk is bijna gelijk verdeeld over alle punten tevreden of zeer tevreden. 

Alleen op het punt georganiseerde activiteiten is laag gescoord. 
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Als verbeteringen voor de wijk wordt door de senior aangegeven: 

- Frequenter openbaar vervoer 

- Sociale cohesie  

- Activiteiten voor senioren  

- Verbeterde controle veiligheid  
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Conclusies en aanbevelingen 
 

Conclusies 
 

Hillergersberg noord 

Van de ondervraagde senioren vindt 77% dat goede bereikbaarheid van de medische 

voorzieningen onder ‘seniorgezond’ valt, 15% vindt dat veiligheid hieronder valt en 7,5% 

vindt dat frequent openbaar vervoer onderdeel is van een senior gezonde wijk. De overige 

groep had geen mening of idee over een senior gezonde wijk. 

 

Over de toegankelijkheid van de supermarkt zijn de mensen erg tevreden. De bus en tram 

rijden langs de Albert Heijn, wat een groot aandeel heeft in deze tevredenheid.  

 

echter uit de resultaten van het kwalitatieve onderzoek blijkt dat vier geënquêteerden dat 

meer activiteiten of een ontmoetingsplek voor senioren gewenst is. Het buurthuis is laatst 

gesloten en dit vinden de inwoners van Hillegersberg-Noord erg jammer. Hierdoor is een 

groot deel van de activiteiten verloren gegaan. Hoewel Hillegersberg-Noord bekend staat als 

een veilige buurt, geeft meer dan de helft van de geënquêteerden aan dat zij zich niet veilig 

voelen. Van deze mensen is de helft van vrouwelijk geslacht en alleenstaand. In de open 

vragen komt naar voren dat de tramhaltes moeilijk te bereiken zijn voor mensen in een 

scootmobiel en rollator.  

 

 

Hillergersberg zuid 

Van de ondervraagde senioren vindt 25% dat een goede infrastructuur onderdeel is van een  

gezonde wijk, 33% vind bereikbare medische voorzieningen belangrijk en 12,5% vindt  

veiligheid belangrijk. De overige groep had geen mening of idee over een senior gezonde  

wijk. 

 

Wat duidelijk naar voren komt is dat regie over het eigen leven, de bereikbaarheid van 

medische voorzieningen en bereikbaarheid van het OV aspecten zijn die mensen erg 

belangrijk vinden. Alle senioren geven aan dat zij vrijetijdsbesteding in meer of mindere mate 

belangrijk vinden. Verder valt op dat de helft van de senioren aangeeft dat er voldoende 

aanbod is van georganiseerde activiteiten voor senioren in de wijk.  

60% van de senioren gebruikt een hulpmiddel, zoals een rollator, wandelstok of een 

elektrische rolstoel. 



Vijf senioren, die gebruik maken van een hulpmiddel, geven aan dat zij ontevreden zijn over 

de stoepen, bestrating en wegen.  

Ook is de bereikbaarheid van de tramhaltes niet of nauwelijks mogelijk voor senioren die 

gebruik maken van een hulpmiddel.  

 

 

Molenlaankwartier 

Van de ondervraagde senioren vind 38% goede bereikbaarheid van medische voorzieningen  

wat een wijk senior gezond maakt. 23% vind veiligheid/ veilig gevoel belangrijk voor een  

senior gezonde wijk. De overige groep gaf aan de bereikbaarheid van het openbaar vervoer  

en infrastructuur als senior gezonde wijk te zien. 

 

Alle ondervraagden voelen zich een beetje veilig of veilig in de wijk. Opvallend genoeg  

voelen de meeste alleenstaande mensen zich veiliger dan getrouwde mensen. 

Het is opvallend dat 55,6% aangeeft dat vrije tijdsbesteding heel belangrijk is voor hen, maar  

11,1% geeft aan dat vrije tijdsbesteding niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk is. De  

overige personen geven aan dat vrije tijdsbesteding een beetje belangrijk is. 

77,8% van de ondervraagden gebruikt geen hulpmiddel op mobiel te blijven en 22,2%  

gebruikt alleen een hulpmiddel als dat nodig is. De ondervraagden zijn over het algemeen  

genomen tevreden met hun mobiliteit en het hulpmiddelgebruik in de huidige infrastructuur. 

Daarnaast zijn de ondervraagden tevreden met de bereikbaarheid van het openbaar  

vervoer. 

 

Schiebroek 

Van de ondervraagde senioren vindt 31% veel groen, een prettige infrastructuur en niet  

teveel verkeer een belangrijk aspect van een seniorgezonde wijk. 25% vindt sociale cohesie  

en schappelijkheid tussen mensen belangrijk. De overige groep had geen mening of idee  

over een senior gezonde wijk. 

 

76.9% van de ondervraagden wonen zelfstandig en 23.1% woont zelfstandig met zorg. Het 

merendeel is tevreden of zeer tevreden over de huidige woonsituatie. Er is geen duidelijk 

onderscheidt te maken tussen woonsituatie en de tevredenheid over de woonsituatie.  

Het valt op dat er een groot verschil is tussen het gevoel van veiligheid in de wijk. Er is geen 

onderscheid te maken tussen het gevoel van veiligheid in de wijk en het geslacht.  

Van de ondervraagden gebruikt 30.8% regelmatig een hulpmiddel om mobiel te blijven,  

69.2% is volledig mobiel.  



Wat opvalt, is dat een groot van de mobiele senioren maar een beetje tevreden zijn over hun 

mobiliteit. De senioren met een hulpmiddel om mobiel te blijven reageren heel verschillend 

op de vraag of ze tevreden zijn 

 Het merendeel van de senioren die een hulpmiddel gebruiken om mobiel te blijven zijn 

tevreden met het hulpmiddelgebruik in de huidige infrastructuur.  

De bereikbaarheid van het openbaar vervoer wordt als tevreden beoordeeld. Net zo als de 

toegankelijkheid van supermarkten en winkels. Ook de toegankelijkheid van  

gezondheidszorg wordt als tevreden beoordeeld.  

 

Terbregge 

Van de ondervraagde senioren vond 33% dat georganiseerde activiteiten voor senioren en  

een ontmoetingsplek onderdeel is van een senior gezonde wijk. 33% was van mening dat  

veiligheid/ een veilig gevoel een wijk senior gezond maakt en 33% vindt een groene wijk  

senior gezond. 

 

Op bereikbaarheid van het openbaar vervoer werd hier laag gescoord. Ook de 

toegankelijkheid van de supermarkten en winkelgelegenheid is middelmatig gescoord maar 

zij zijn hier tevreden over zodat het rustig blijft in hun omgeving.  

Tevreden gescoord op de infrastructuur en de veiligheid van de wijk. 

 

Aanbevelingen 
Er zijn per gebied aanbevelingen gedaan op basis van de uitkomsten van de enquêtes die 

zijn afgenomen bij de senioren in de wijk.  

 

Aanbevelingen Hillegersberg-Schiebroek: 

- De infrastructuur moet verbeterd worden, zoals de losse stoeptegels en een volledig 

glad trottoir om valgevaar te voorkomen; 

- De groenvoorziening moet verbeterd en onderhouden worden. Er moeten meer 

parkjes en bankjes komen; 

- Het openbaar vervoer moet frequenter rijden en moet toegankelijker zijn voor minder 

valide mensen, zo moet de opstaphalte bereikbaar zijn voor de senior; 

- Er moet meer gecontroleerd worden op veiligheid; 

- Er moeten meer ontmoetingsplekken voor senioren komen. 

 

 

 

 



Aanbevelingen Hillegersberg-Noord: 

- Om de vraag naar georganiseerde activiteiten voor ouderen te beantwoorden zou er 

in deze wijk een buurthuis of clubhuis geopend kunnen worden.  

- Er moet gekeken worden naar hoe de mensen zich veiliger kunnen voelen, zij geven 

aan dat er vaker gecontroleerd moet worden door politie. 

- De opstapplek bij de tramhaltes moet toegankelijk worden gemaakt voor senioren. 

- De stoep bij de Grindweg is verzakt en heeft herstel nodig. De algemene 

infrastructuur kan verbeterd worden. 

 

Aanbevelingen Hillegersberg-Zuid 

- In het kader van E-health zou er informatie kunnen worden gegeven aan de inwoners 

om beter gebruik te kunnen maken van communicatiemiddelen, zoals het gebruik van 

de computer; 

- Het openbaar vervoer moet frequenter rijden; 

- De toegankelijkheid van het openbaar vervoer, zoals bij de tram, moet verbeterd 

worden. Zodat senioren met hulpmiddel bij elke halte kunnen instappen. Overigens is 

dit ook belangrijk voor senioren zonder hulpmiddelen. 

- De groenvoorziening moet verbeterd worden, er moeten meer parkjes en bankjes 

komen. 

- De infrastructuur moet verbeterd worden, zoals de bestrating, zodat er geen losse 

stoeptegels zijn en het trottoir egaal is. 

 

Aanbevelingen Schiebroek: 

- De infrastructuur moet verbeterd worden, zoals de losse stoeptegels; 

- De groenvoorziening moet verbeterd worden, er mogen meer parkjes en bankjes 

komen net als het onderhoud ervan; 

- De toegankelijkheid van het openbaar vervoer moet verbeterd worden; 

- Het openbaar vervoer moet frequenter rijden. 

 

Aanbeveling Terbregge: 

- Er moeten meer haltes zijn van het openbaar vervoer, zodat ook de minder mobiele 

senior een halte dichtbij heeft. 

 

Aanbevelingen Molenlaankwartier: 

- De eindhalte van de tram moet toegankelijk gemaakt voor minder mobiele senioren; 

- Er moet een laagdrempelige ontmoetingsplek komen voor senioren. 

Er is behoefte aan een betere controle van de veiligheid. 
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