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Voorwoord 
 

In het kader van het vak Projectmatig en Multidisciplinair werken aan Grootstedelijke 

Vraagstukken (PMG), zijn wij aan de slag gegaan met een project in de gezondheidszorg in 

de Rotterdamse samenleving. De Hogeschool Rotterdam kiest nadrukkelijk voor het opleiden 

van studenten in en met het Rotterdamse werkveld en de Rotterdamse samenleving. Bij deze 

PMG-opdracht ging het om een echte situatie, zodat wij de gelegenheid kregen ons te 

verdiepen in de on(mogelijkheden) van zorg en welzijn en de grootstedelijke vraagstukken in 

Rotterdam (Hogeschool Rotterdam, 2014).  

 

Vanuit Pluspunt, het expertisecentrum voor senioren en participatie, is de opdracht gekomen 

om onderzoek te doen naar seniorgezonde wijken in Rotterdam. Hierbij gaat het om de wijken 

Charlois, Centrum en Prins Alexander. De uitkomsten van het project zijn verwerkt in de 

handleiding die voor u ligt.  

 

Onze dank gaat uit naar de sleutelfiguren en senioren voor hun openhartigheid en 

bereidwilligheid mee te werken aan dit onderzoek. Tevens bedanken wij Pluspunt en de 

Hogeschool Rotterdam voor het faciliteren van en ondersteunen bij het onderzoek. 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Studenten Verpleegkunde 

Hogeschool Rotterdam 

Klas OVD-2A 
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Inleiding 
 

Deze handleiding is geschreven in opdracht van Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en 

participatie, door tweedejaars studenten van de Hogeschool Rotterdam.  

 

Pluspunt wil weten wat een seniorgezonde wijk in Rotterdam tot een succes maakt. In 

gebiedscommissie Prins Alexander is het in bepaalde buurten een succes, in Charlois is het in 

het verleden een succes geweest en in Centrum is het nooit goed van de grond gekomen. Er is 

onderzocht wat de verschillen zijn tussen deze gebiedscommissies en wat de succesfactoren 

zijn.  

 

Voor het tot stand brengen van deze handleiding, werd eerst in kaart gebracht wat de huidige 

voorzieningen zijn en welke wensen en behoeften er leven bij de senioren. Op basis hiervan is 

de handleiding ontwikkeld, waarbij wordt ingegaan op de volgende vragen:  

 Waaraan moet een seniorgezonde wijk voldoen, welke voorwaarden moeten zijn vervuld 

en welke faciliteiten moeten aanwezig zijn?  

 In hoeverre is dit momenteel al gerealiseerd in de gebiedscommissies? Wat zijn de 

succesfactoren? 

 

De handleiding is gebaseerd op bestaande inventarisaties van de voorzieningen in de 

gebiedscommissies evenals op de wensen en behoeften van de senioren. Deze worden 

geverifieerd door middel van kwalitatief onderzoek (semigestructureerde interviews) onder 

vijf sleutelfiguren en vijftien tot twintig ervaringsdeskundigen/senioren per 

gebiedscommissie.  

 

Allereerst wordt er per gebiedscommissie een kort overzicht van demografische gegevens 

beschreven alsmede de achtergrond van de geïnterviewden. Vervolgens komen de 

voorwaarden voor seniorgezonde wijken aan bod. De resultaten van het onderzoek worden 

per wijk weergegeven. Tot slot worden conclusies beschreven en aanbevelingen gedaan.  
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Demografische gegevens 

Rotterdam Charlois 

De gebiedscommissie Charlois bestaat uit negen wijken, te weten: Pendrecht, Charlois-

Zuidrand, Zuidplein, Carnisse, Heijplaat, Oud-Charlois, Zuidwijk, Tarwewijk en Wielewaal. 

 

WIJK INWONERS PERCENTAGE 55+ 

Pendrecht 12000 23% 

Charlois Zuidrand 400 41% 

Zuidplein 1000 35% 

Carnisse 10000 17% 

Heijplaat 1450 28% 

Oud- Charlois 13000 21% 

Zuidwijk 12000 32% 

Tarwewijk 12000 36% 

Wielewaal 1000 40% 

 

Een aantal gegevens zijn opvallend afwijkend in deze gebiedscommissie ten opzichte van het 

gemiddelde in Rotterdam. Het sterftecijfer in Charlois is 12 per 1000 inwoners, terwijl dit in 

Rotterdam gemiddeld 10 per 1000 inwoners is. De levensverwachting is ook gemiddeld 

genomen lager in Charlois (74,4 jaar voor mannen en 80,0 jaar voor vrouwen) dan het 

gemiddelde in Rotterdam (75,8 jaar voor mannen en 81 jaar voor vrouwen). De 

bevolkingsdichtheid in Charlois is relatief hoog: 5340 inwoners per vierkante kilometer. Dit is 

aanzienlijk hoger dan de 2882 inwoners per vierkante kilometer gemiddeld in Rotterdam. Iets 

anders wat opvalt, is dat Charlois een jonge wijk is: 50% van de inwoners is 35 jaar of jonger. 

De verwachting is dat het aantal 75-plussers verder zal afnemen tot 2025 (Erdem, Nanninga, 

Kiela, & Klaus-Meijs, 2010).  

 

Het aantal westerse allochtonen bedraagt 14% en het aantal niet-westerse allochtonen is 44%, 

onderverdeeld in 9% Turks, 7% Marokkaans, 7% Antilliaans en 11% Surinaams 

(Gemeentelijke Basis Administratie Rotterdam, 2014). 

 

Rotterdam Centrum 

De gebiedscommissie Rotterdam Centrum bestaat uit vijf wijken, te weten: Cool, Oude 

Westen, Stadsdriehoek, C.S Kwartier en Dijkzicht. 

 

WIJK INWONERS PERCENTAGE 55+ 

Cool 4200 15 

Oude Westen 9500 13 

Stadsdriehoek 13500 12 

C.S kwartier 1090 11 

Dijkzicht 650 16 

 

De sterfte in Rotterdam Centrum ligt met 7 per 1000 inwoners opvallend lager dan het 

gemiddelde in Rotterdam, welke een gemiddelde kent van 10 per 1000 inwoners. De 

levensverwachting van inwoners van Rotterdam Centrum is voor mannen 75,6 jaar en voor 

vrouwen 80,6 jaar. Daarmee is de levensverwachting nagenoeg gelijk aan het gemiddelde van 

het aantal inwoners van Rotterdam.  
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De bevolkingsdichtheid in Rotterdam Centrum, is met 6872 inwoners per vierkante kilometer 

hoog ten opzichte van de 2882 inwoners per vierkante kilometer gemiddeld in Rotterdam.  

 

In Rotterdam Centrum heeft 36% van de bevolking een niet-westerse achtergrond en is 

onderverdeeld in 8% Surinaams, 6% Marokkaans, 6% Turks en 13% is afkomstig uit overige 

niet-westerse landen (Gemeentelijke Basis Administratie Rotterdam, 2014). 

Rotterdam Prins Alexander 

De gebiedscommissie Prins Alexander bestaat uit zes wijken, te weten: ’s Gravenland, 

Nesselande, Zevenkamp, Ommoord, Oosterflank en Kralingse Veer.  

 

WIJK INWONERS PERCENTAGE 55+ 

‘s Gravenland 8.435 26.0% 

Nesselande  11.580 14.8% 

Zevenkamp 16.460 17.1% 

Ommoord 24.785 42.9% 

Oosterflank 8.435 30.9% 

Kralingse Veer  1.695 23.9% 

  

Het sterftecijfer in Prins Alexander is gemiddeld 12 per 1000 inwoners per jaar, terwijl dit 

gemiddeld in Rotterdam 10 per 1000 inwoners is. De levensverwachting van de man is 77,4 

jaar en van de vrouw 82,5 jaar. Dit is hoger dan het gemiddelde in Rotterdam (75,8 jaar voor 

mannen en 81 jaar voor vrouwen). De bevolkingsdichtheid in Prins Alexander is 5245 

inwoners per vierkante kilometer en dat is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 2882 

inwoners per vierkante kilometer in Rotterdam. De leeftijdscategorie 45 t/m 64 jaar is met 

28% het sterkst vertegenwoordigd. Met 46% zijn de meeste personen ongehuwd (Gemeente 

Rotterdam, 2014).  

 

Het aantal westerse allochtonen bedraagt 10% en het aantal niet-westerse allochtonen 22% en 

is onderverdeeld in 2% Turks, 2% Marokkaans, 8% Surinaams, 2% Antilliaans en 7% is 

afkomstig uit overige niet-westerse landen (CBS, 2012).  
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Achtergrond geïnterviewden 
 

Om inzicht te krijgen in hoe het staat met seniorgezonde wijken, zijn er interviews afgenomen 

met sleutelfiguren. Deze sleutelfiguren zijn op verschillende manieren en in verschillende 

functies bij de wijk betrokken. Tevens is er een vragenlijst afgenomen bij senioren die in de 

wijken wonen. Hieronder zal de achtergrond van de geïnterviewden per wijk worden 

toegelicht.  

 

Rotterdam Charlois 

Er zijn 18 vragenlijsten afgenomen bij senioren. Daarvan zijn er elf man en zeven vrouw. De 

leeftijd varieert tussen 55 en 94 jaar. In onderstaande grafiek zijn de verhoudingen 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 1: leeftijd geïnterviewde senioren in Charlois 

 

Het grootste gedeelte is van Nederlandse afkomst, twee van de 18 zijn van Surinaamse 

afkomst. Van de 18 geïnterviewden woont 94% zelfstandig, waarvan 44% alleen woont, 

tegenover 50% die samenwoont met partner. De overige 6% woont in een verzorgingstehuis. 

In totaal ontvangt 44% hulp in verschillende vormen, 56% doet alles zelfstandig.  

  

Sleutelfiguren 

Van de ondervraagden zijn er vier bestuurslid van een wijkvereniging (waarvan een betaald 

en drie vrijwillig). Twee sleutelfiguren zijn actief als vrijwilliger binnen de wijk (o.a. bij 

Pluspunt, Pit010, de Nieuwe Nachtegaal en Vitaal Pendrecht). Een sleutelfiguur heeft een 

betaalde functie gericht op het bevorderen van de gezondheid van senioren. Vier van de vijf 

sleutelfiguren behoren zelf tot de groep senioren (>55jaar). Een sleutelfiguur is van 

Surinaamse afkomst, een van Turkse afkomst en de overige drie van Nederlandse afkomst.  
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Rotterdam Centrum  

In deze wijk zijn er 15 vragenlijsten afgenomen bij senioren, waarvan zeven vrouwen en vier 

mannen. Bij de overige vragenlijsten is geen geslacht vermeld. De leeftijdsverdelingen zijn 

terug te zien in onderstaande grafiek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 2: leeftijd geïnterviewde senioren in Centrum 

 

In tegenstelling tot de andere wijken verschilt de etnische achtergrond van de senioren meer. 

Acht van de senioren is van Nederlandse afkomst, een is Surinaams, een persoon komt uit 

Kameroen en twee personen uit België. Daarnaast komen twee personen van de Nederlandse 

Antillen en de laatste persoon is afkomstig uit India. Van de totale groep woont 73% 

zelfstandig, waarvan 67% alleen woont. Het merendeel in Centrum, namelijk 80%, ontvangt 

hulp van verschillende instanties.  

 

Sleutelfiguren 

Er zijn vier personen geïnterviewd die door Pluspunt zijn genoemd als sleutelfiguren in de 

wijk. De sleutelfiguren zijn op verschillende manieren betrokken bij de wijk, voornamelijk 

door vrijwilligerswerk. Zij organiseren activiteiten voor ouderen. Twee sleutelfiguren zijn van 

Surinaamse afkomst, de overige drie zijn Nederlands. De sleutelfiguren behoren allen zelf tot 

de beoogde doelgroep.  
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Rotterdam Prins Alexander 

In de wijk Prins Alexander zijn 15 vragenlijsten afgenomen bij senioren, waarvan acht 

mannen en zeven vrouwen. De leeftijdsverdeling is als volgt onderverdeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 3: leeftijd geïnterviewde senioren in Prins Alexander 

 

In Prins Alexander zijn alleen personen met de Nederlandse achtergrond geïnterviewd. Een 

persoon daarvan is geboren in voormalig Nederlands-Indië. De volledige groep woont 

zelfstandig, waarvan 33% alleen, 60% met partner en in 7% van de gevallen wonen zij samen 

met kinderen. In totaal ontvangt 40% van de geïnterviewden hulp van verschillende instanties.  

 

Sleutelfiguren 

Vele sleutelfiguren zijn gepensioneerd en verrichten enkel onbetaald vrijwilligerswerk. 

Iedereen heeft een christelijke achtergrond en is op vrijwillige basis betrokken bij een of meer 

christelijke organisaties. Alle sleutelfiguren zijn via Pluspunt verbonden met Prins Alexander. 

De 80% die ook in de wijk woont, doet dit met veel plezier en gemiddeld al meer dan 20 jaar.  

Het is een actieve groep die bij meerdere organisaties op vrijwillige basis werkt. De 

ouderenbonden KBO en PCOB en de seniorenadviesraad zijn organisaties die op landelijk 

niveau opereren. Verschillende sleutelfiguren zijn hiervoor actief. Via een kerkelijk netwerk 

bekleden de deelnemers van dit onderzoek meer dan een functie bij de diverse organisaties en 

initiatieven. Een van de sleutelfiguren zegt: ‘Als je eenmaal actief bent als vrijwilliger, breidt 

het aantal activiteiten en organisaties waar je je voor inzet zich als een waterval uit. Voor je 

het weet heb je overal ja tegen gezegd en heb je het nog drukker dan toen je nog aan het werk 

was en nog opgroeiende kinderen thuis had wonen.’ 
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De voorwaarden voor een seniorgezonde wijk 
 

Er zijn verschillende concepten beschreven in de literatuur, waarvan de eigenschappen 

samenkomen in het begrip seniorgezonde wijk. Dit zijn woonservicegebieden en ‘age-

friendly’ wijken. Hierbij spelen omgeving en voorzieningen een belangrijke rol. 

 

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. In het woonservicegebied moeten daarom optimale condities aanwezig zijn 

voor wonen met zorg en welzijn. Hierbij kan gedacht worden aan integrale zorg en 

dienstverlening, georganiseerd vanuit een servicepunt, zorgpunt of steunpunt. Ook aanpasbare 

woningen en/of specifieke ouderenwoningen en een woonomgeving met een gepast 

voorzieningenniveau zijn onderdeel hiervan (Gemeente Rotterdam, z.d.). 

 

Een ‘age-friendly’ wijk is gebaseerd op het ‘Age-friendly Environment Programme’ van de 

World Health Organisation (WHO, 2007). Dit programma focust zich op de omgevings- en 

sociale factoren die bijdragen aan het actief en gezond ouder worden. Volgens de WHO is het 

‘age-friendly’ maken van steden en wijken een van de meest effectieve lokale 

beleidsaanpakken in reactie op de vergrijzing van de populatie. Dit omdat de fysieke en 

sociale omgeving de sleuteldeterminanten zijn van het tot op hoge leeftijd gezond, 

onafhankelijk en zelfstandig blijven. 

 

De sleutelfiguren en senioren zijn gevraagd naar hun bekendheid met de term seniorgezonde 

wijk en of zij vinden hierin woonachtig te zijn. Hieronder worden de bevindingen per wijk 

gespecificeerd.  

 

Rotterdam Charlois 

Van de ondervraagde senioren geeft 39% aan de term seniorgezonde wijk te kennen. Aan de 

overige 61% is uitgelegd wat er onder deze term wordt verstaan. Van de groep senioren geeft 

56% aan van mening te zijn in een seniorgezonde wijk te wonen. De overige 44% is het daar 

niet mee eens. Door de senioren worden voorzieningen genoemd die in een seniorgezonde 

wijk aanwezig zouden moeten zijn: 

 

 Buurthuis 

 Bibliotheek 

 Zwembad  

 Stabiliteit in huisartsenpraktijk; de huisarts moet de wijk en de inwoners kennen 

 Goed openbaar vervoer of vervoer op maat 

 Aangepaste woningen aanwezig met lift, mogelijkheid tot aanpassingen 

 Bereikbaarheid voorzieningen en dicht in de buurt 

 Groenvoorzieningen  

 Hulp; huishoudelijke hulp, thuiszorg, mantelzorg of vrijwilligers 

 Gevoel van saamhorigheid; gedeelde verantwoordelijkheid voor sfeer en netheid in de 

wijk 

 Activiteiten voor senioren  

 Gezellige pleintjes met bankjes 
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De meningen van de sleutelfiguren over de seniorgezondheid van de wijk Charlois zijn 

uiteenlopend. Twee sleutelfiguren zijn van mening dat de wijk seniorgezond is, twee vinden 

van niet en twee weten het niet. Er wordt aangegeven dat veel voorzieningen aanwezig zijn 

(vervoer op maat, wijkgerichte bijeenkomsten en activiteiten), maar dat de sociale cohesie in 

de wijk gemist wordt. 

 

Tevens wordt het wegbezuinigen van voorzieningen aangegeven als reden dat Charlois niet 

seniorgezond zou zijn. Verder noemen zij nog dat scheve en losliggende stoeptegels een 

gevaar vormen en dat hier wat aan gedaan moet worden. Ook pleiten zij voor activiteiten en 

ontmoetingsruimten gericht op allochtone bevolkingsgroepen.  

 

Rotterdam Centrum 

Van de ondervraagden is 80% niet bekend met de term seniorgezonde wijk. Na uitleg geeft 

73% aan dat hij/zij van mening is in een seniorgezonde wijk te wonen. Echter is 27% het daar 

niet mee eens. Voor hen zijn de volgende zaken nodig om het een seniorgezonde wijk te 

noemen: 

 

 Voldoende huisartsen 

 Park in de buurt 

 Goede bereikbaarheid door openbaar vervoer 

 Veiligheid 

 Goede woningen voor senioren waar aanpassingen mogelijk zijn 

 Wijkgebouw 

 Parkeermogelijkheden 

 Winkels in de buurt 

 

De helft van de sleutelfiguren is bekend met de term seniorgezonde wijk. Het blijkt voor 

sleutelfiguren lastig, zelfs na uitleg, een oordeel te geven over de gebiedscommissie Centrum 

als seniorgezonde wijk. Door bezuinigingen zijn er veel voorzieningen verdwenen, waardoor 

het nu niet precies duidelijk is wat er wel en niet aanwezig is. Er wordt aangegeven dat er nog 

steeds veel voorzieningen zijn, maar dat de huisarts bijvoorbeeld weer op afstand zit. Om 

meer te voldoen aan een seniorgezonde wijk, worden de volgende aanpassingen in 

voorzieningen genoemd: 

 

 Toegankelijkheid openbare ruimte (hoge stoepen, zware deuren, losliggende stoeptegels) 

 Meer groenvoorzieningen met bankjes 

 Goede gezondheidszorg dichtbij 

 Veiligheid 

 Aanwezigheid wijkgebouw met activiteiten en ruimte voor ontmoetingen 

 Goede huishoudelijke hulp 
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Rotterdam Prins Alexander 

In Prins Alexander is 47% van de senioren bekend met de term seniorgezonde wijk. Aan de 

overige 53% is uitgelegd wat de term inhoudt. Vervolgens heeft 93% van de ondervraagden 

aangegeven dat zij, naar hun idee, in een seniorgezonde wijk wonen. Een seniorgezonde wijk 

moet volgens hen voldoen aan de volgende punten: 

 

 Voorzieningen voor gezondheidszorg in de buurt, zoals een dagopvang voor chronisch 

zieke inwoners en voldoende huisartsen  

 Betaalbare huurwoningen 

 Seniorenwoningen met lift, elektronische toegangsdeuren 

 Veiligheid 

 Rust, geen overlast van bijvoorbeeld hangjeugd 

 Bereikbaarheid, voorzieningen op loopafstand of goed bereikbaar met openbaar vervoer 

 Voldoende aandacht voor senioren door specifieke activiteiten te organiseren en plekken 

waar zij elkaar kunnen ontmoeten 

 Groene omgeving  

 Handhaving van opgebouwde voorzieningen  

 Mobiliteit bevorderen door bijvoorbeeld verlaagde stoepen 

 

Alle sleutelfiguren zijn er van overtuigd dat Prins Alexander voldoet aan de definitie van de 

term seniorgezonde wijk. De argumenten die worden aangedragen zijn de metro, de 

winkelcentra, de ruime woningen en de medische voorzieningen. Maar ook de relatief nieuwe 

woningen die met een kleine aanpassing geschikt zijn voor ouderen die iets minder valide zijn 

en de flats met de gelijkvloerse woningen worden gezien als zeer geschikte woningen om oud 

te worden. 
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Resultaten  
 

Zoals eerder benoemd, hangt de term seniorgezonde wijk nauw samen met de voorzieningen 

die aanwezig zijn in de wijk. Allereerst is onderzocht in hoeverre de senioren tevreden zijn 

over hun wijk. Vervolgens komt er een inventarisatie over de voorzieningen, die essentieel 

zijn voor de gestelde norm. Er wordt ook gekeken naar welke voorzieningen de tevredenheid 

kunnen verhogen.  

 

Tevredenheid over voorzieningen in de wijk 

Rotterdam Charlois  

In Charlois geeft het overgrote deel aan tevreden te zijn. In onderstaand diagram zijn de 

verhoudingen gevisualiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figuur 4: tevredenheid onder de senioren in Charlois 

 

In het verleden woonden veel senioren naar tevredenheid in de wijk. Toen er een veelvuldige 

instroom van andere mensen kwam, moest een groot deel van de senioren daaraan wennen. 

Denk hierbij aan mensen van een andere cultuur, die moeite hadden zich aan te passen of zich 

niet aan wilden passen. Verder is de bibliotheek, het buurtcentrum en het zwembad gesloten. 

Dit wordt als een gemis ervaren. Over het algemeen wordt de wijk als gezellig ervaren. De 

senioren hebben veel sociale contacten en de groene omgeving wordt als positief beschouwd. 

Er zijn veel winkels en het openbaar vervoer is goed geregeld. Een senior zegt: ‘Ik ga echt 

niet verhuizen! Ik blijf hier tot mijn dood.’ 

 

De sleutelfiguren geven aan dat er vrij veel voorzieningen aanwezig zijn. Een voorbeeld van 

een goed lopend project is De Nieuwe Nachtegaal, een ‘community centre’ met diverse 

voorzieningen voor senioren onder een dak.  
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Rotterdam Centrum 

In Centrum geeft niemand aan zeer ontevreden te zijn over de wijk. Het grootste gedeelte is 

tevreden. Opvallend is dat in vergelijking met de andere wijken hier een groter gedeelte 

neutraal is over de wijk (niet tevreden/niet ontevreden).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figuur 5: tevredenheid onder de senioren in Centrum 

 

De tevredenheid van de senioren hangt af van de ligging (centraal). Het is er levendig en 

gezellig en daarnaast zijn veel voorzieningen dichtbij, zoals theater en culturele activiteiten, 

de huisarts en de apotheek. Ook wonen er veel senioren in de buurt en zijn er veel contacten 

onderling. Er hangt een vertrouwde sfeer voor de senioren. Daarnaast wordt het als positief 

ervaren dat er zoveel winkels in de buurt zijn. Een aandachtspunt is de veiligheid, want niet 

elke senior voelt zich veilig in de buurt.  

 

Volgens de sleutelfiguren zijn er veel mogelijkheden om met het openbaar vervoer te reizen. 

Er zijn tevens veel vrijwilligers om de senioren te helpen en er worden regelmatig activiteiten 

georganiseerd.  
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Rotterdam Prins Alexander  

In Prins Alexander geeft geen enkele geïnterviewde aan zeer ontevreden te zijn over de wijk. 

Driekwart geeft aan tevreden te zijn, zoals blijkt uit onderstaande diagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 6: tevredenheid onder de senioren in Prins Alexander 

 

De senioren geven aan dat het een rustige omgeving is. De meeste inwoners wonen al langere 

tijd in de wijk en daardoor zijn er veel sociale contacten in de wijk. ‘Er hangt een goede sfeer 

in de wijk en het is er schoon.’ Er wordt door twee senioren aangegeven, dat de wijk achteruit 

lijkt te gaan, wat zij wijten aan onder andere drugsoverlast. 

 

De diverse winkelcentra en markten die met de metro bereikbaar zijn, worden door de 

sleutelfiguren aangegeven als belangrijk. Er zijn veel medische voorzieningen aanwezig: 

artsen, apotheken, fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties en het IJsselland ziekenhuis. Er zijn 

tevens enkele restaurants aanwezig.  
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Voorzieningen die worden gemist 

Rotterdam Charlois 

Van de ondervraagde senioren antwoordt 61% met ‘nee’, wanneer hen gevraagd wordt naar 

het missen van voorzieningen in de wijk. Door de overige 39% worden de volgende 

voorzieningen als gemist ervaren: 

 

 Bibliotheek in de buurt 

 Huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum in de buurt 

 Retail als kledingwinkels, warenhuis, PostNL servicepunt, een groenteboer/slager/bakker 

 Buurthuis 

 Bank/geldautomaat 

 

Het grootste deel van de sleutelfiguren, geeft aan dat er bepaalde voorzieningen zijn 

wegbezuinigd of zijn verdwenen (bijvoorbeeld voorzieningen gericht op eigen nationaliteit, 

zowel autochtoon als allochtoon). Ook het verdwijnen van het ouderenwerk wordt genoemd 

als groot gemis in de wijk. Er heerst een gevoel van onveiligheid. Parken zijn wel aanwezig, 

maar door het gevoel van onveiligheid gaan inwoners hier niet graag naar toe.  

 

Rotterdam Centrum 

Van de ondervraagde senioren geeft 53% aan bepaalde voorzieningen te missen in de wijk, 

die het prettiger zouden maken om er te wonen. Voorzieningen die worden genoemd zijn: 

 

 Openbare toiletten 

 Bankjes in winkelgebied 

 Buurtcentrum  

 Supermarkten  

 Bakker  

 Huisarts en apotheek in de buurt 

 

Ook de sleutelfiguren geven aan dat het gebrek aan een huisarts en een apotheek in de buurt 

als een gemis worden ervaren. Daarnaast ontbreekt een wijkcentrum, iets wat zij graag weer 

terug zouden zien in de wijk. Tot slot geven de sleutelfiguren aan, dat het 

voorzieningenniveau is gedaald door de bezuinigingen.  

 

Rotterdam Prins Alexander 

Van de ondervraagde senioren geeft 67% aan dat ze geen voorzieningen missen in de wijk. 

Wanneer hier dieper op ingegaan wordt, worden de volgende voorzieningen genoemd die nog 

ontbreken: 

 

 Geldautomaat 

 Fitness voor mensen met een beperking 

 Dameskledingzaak in de buurt  

 Groenteboer 

 Zwembad 

 Buurtcentrum  

 

Volgens de sleutelfiguren is er een gebrek aan bussen in de wijk. Alles wat op enige afstand 

van de metro ligt, is niet goed bereikbaar. Tevens wordt entertainment genoemd als een 

gemis. ‘Er is niet echt een uitgaansleven in Prins Alexander, zoals dat wel in de stad is.’  
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Conclusies & Aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk wordt per wijk antwoord gegeven op de centrale vragen van dit onderzoek:  

 Waaraan moet een seniorgezonde wijk voldoen, welke voorwaarden moeten zijn vervuld 

en welke faciliteiten moeten aanwezig zijn?  

 In hoeverre is dit momenteel al gerealiseerd in de gebiedscommissies? Wat zijn de 

succesfactoren? 

 

Vervolgens worden aanbevelingen gedaan aan Pluspunt zodat zij activiteiten kunnen 

ondernemen om seniorgezonde wijken te optimaliseren.  

 

Rotterdam Charlois 

De senioren en sleutelfiguren uit Charlois hebben een aantal voorwaarden genoemd waar een 

seniorgezonde wijk aan moet voldoen. Deze voorwaarden liggen vooral op het gebied van 

openbare voorzieningen in de wijken (bibliotheek, zwembad, buurtcentrum). Daarnaast 

worden transport, goede gezondheidszorg en een goede sociale omgeving genoemd als 

belangrijke aspecten.  

 

De meningen over het voorzieningenniveau binnen Charlois lopen uiteen. Hierbij is gekeken 

naar de tevredenheid over de kwantiteit van de voorzieningen. De geïnterviewden geven aan 

dat er veel voorzieningen aanwezig zijn. Desondanks wordt ook aangegeven, dat er bepaalde 

voorzieningen ontbreken of wegbezuinigd zijn (voorzieningen gericht op eigen nationaliteit, 

zowel autochtoon als allochtoon). Een van de sleutelfiguren noemt het verdwijnen van het 

ouderenwerk een groot gemis in de wijk. Daarnaast wordt er over de kwaliteit van een van de 

voorzieningen het volgende gezegd: ‘Door angst gaan inwoners niet naar het park, terwijl het 

wel mooi gevonden wordt.’ Van sommige voorzieningen is genoeg aanwezig, maar wordt er 

onvoldoende gebruik van gemaakt door het gevoel van onveiligheid. De Nieuwe Nachtegaal 

wordt als succesfactor genoemd voor een ‘community centre’, alwaar zich diverse 

voorzieningen bevinden voor senioren onder een dak. 

 

Rotterdam Centrum 

Een goed toegankelijke gezondheidszorg, goed transport en aangepaste woonruimte zijn 

voorzieningen die in Centrum genoemd worden als voorwaarden voor een seniorgezonde 

wijk.  

 

De ondervraagden zijn tevreden over het voorzieningenniveau in de wijk. Men is tevreden 

over de hoeveelheid voorzieningen en de vele sociale contacten. Verder zijn er veel 

mogelijkheden om met het openbaar vervoer te reizen. Tevens zijn er veel vrijwilligers die de 

senioren helpen en worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. Het gebrek aan 

veiligheid, een huisarts en apotheek in de buurt, worden genoemd als aspecten die ontbreken. 

Een wijkcentrum is een voorziening die, door zowel senioren als sleutelfiguren, wordt 

genoemd als een goede toevoeging aan de wijk. Een aantal geïnterviewden geeft aan dat het 

voorzieningenniveau is gedaald door de bezuinigingen. In het bijzonder worden de 

bereikbaarheid van de openbare voorzieningen en het goede openbaar vervoer genoemd als 

succesfactoren in de wijk.  
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Rotterdam Prins Alexander 

Op de vraag waaraan een seniorgezonde wijk moet voldoen, geven de sleutelfiguren en 

senioren vooral punten aan die te maken hebben met de veiligheid in de wijk (controle op 

drugsoverlast, losse stoeptegels). Daarnaast worden bereikbaarheid en sociale contacten als 

belangrijke voorwaarden genoemd.  

 

De geïnterviewden zijn tevreden tot zeer tevreden met de opbouw van deze relatief nieuwe 

wijk, waarbij rekening is gehouden met de behoefte aan bepaalde voorzieningen. Genoemd 

worden de diverse winkelcentra en markten die met de metro goed bereikbaar zijn en de 

sociale contacten die worden opgedaan door het wonen in flats. ‘Ik zou iedereen aanraden om 

in Ommoord in een flat te komen wonen. Je kunt hier niet vereenzamen.’ Alle medische 

voorzieningen zijn in de buurt: artsen, apotheken, fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties en 

het IJsselland Ziekenhuis. Men woont er rustig, maar is ook snel in de stad. Er zijn voldoende 

groenvoorzieningen en het strand van Nesselande is gauw bereikt. Hoewel men erg blij is met 

de metro, wordt het overige openbaar vervoer (de bus) in de wijk minder hoog gewaardeerd 

door de sleutelfiguren. ‘Alles wat buiten loopafstand van de metro ligt, is niet goed 

bereikbaar. Entertainment is er niet zoals dat er in de stad is. Er zijn wel restaurants, maar 

verder is er geen uitgaansleven in Prins Alexander.’ 

 

Algehele conclusie 

Het percentage senioren per gebiedscommissie is erg verschillend. In Charlois is 30% van de 

inwoners 55+, waarvan 56% zegt in een seniorgezonde wijk te wonen. Slechts 13,4% van de 

inwoners van Rotterdam Centrum valt onder de groep senioren. Hiervan zegt 73% in een 

seniorgezonde wijk te wonen. In Prins Alexander is het percentage senioren 26%, waarvan 

93% zegt in een seniorgezonde wijk te wonen.  

 

Het grootste gedeelte van de geïnterviewde senioren, gaf blijk van een actieve deelname aan 

het sociale leven in de wijk. De groep eenzame ouderen is moeilijk bereikbaar. Ten gevolge 

hiervan zijn er weinig tot geen mensen van deze groep geïnterviewd. 

 

Hierdoor is er geen eenduidig antwoord te geven op wat de voorwaarden zijn voor een 

seniorgezonde wijk. De voorwaarden die aangegeven worden door de geïnterviewden, zijn 

per wijk verschillend. Dit heeft onder andere te maken met de etniciteit van de inwoners en de 

reeds aanwezige voorzieningen. Daarnaast zijn er per wijk een aantal voorzieningen 

verdwenen, waardoor deze specifiek als gemist worden ervaren.  

 

Als belangrijke voorwaarden voor een seniorgezonde wijk, worden in alle drie de 

gebiedscommissies een toegankelijke gezondheidszorg, goede bereikbaarheid en sociale 

contacten aangegeven. Al deze voorwaarden zijn in Prins Alexander aanwezig. In Centrum en 

Charlois laat de mogelijke toegang tot de gezondheidszorg te wensen over. Alle 

gebiedscommissies geven aan een buurtcentrum te missen en dat de veiligheid in de wijk een 

aandachtspunt is.  
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Aanbevelingen 

Het onderzoek is klein van omvang geweest, waardoor de aanbevelingen voornamelijk gericht 

zijn op het doen van vervolgonderzoek.  

 

 Onderzoek doen naar de haalbaarheid van het (her)openen van buurtcentra. 

 Onderzoek naar de mogelijkheden van het openen van een ‘Nieuwe Nachtegaal’ in andere 

gebiedscommissies (in samenwerking met andere organisaties). 

 Onderzoek naar hoe het gevoel van veiligheid bij senioren versterkt kan worden en 

hiervoor een workshop/training organiseren. 

 Benaderen van eenzame ouderen over hun ervaring met seniorgezonde wijken. 

 Activiteiten gericht op etnische groep (mensen willen niet altijd integreren, maar ook 

samen zijn met hun eigen groep). 

 In gesprek met de Gemeente Rotterdam kijken naar seniorgezonde voorzieningen. 

 

Om de wijk seniorgezond te houden, is het volgens de sleutelfiguren en senioren vooral van 

belang dat voorzieningen in de buurt blijven en bij voorkeur dichterbij worden gerealiseerd. 

De groep senioren is nu nog heel mobiel, maar wanneer men ouder wordt en de mobiliteit 

afneemt, wordt de leefwereld van de senioren kleiner en de behoefte aan alle voorzieningen 

binnen handbereik groter. 
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