Wijkraadpleging Overvecht 2010

‘Overvecht op leeftijd’
Wijkraad Overvecht heeft voor de wijkraadpleging 2010 de doelgroep ouderen (55+) gekozen, met als
hoofdvraag: “Hoe aangenaam vinden 55-plussers het om te wonen en te leven in de wijk Overvecht?
Indien dit niet als aangenaam ervaren wordt, welke oplossingen zijn er dan nodig om het woon- en
leefgenot voor ouderen te verbeteren?” Het onderzoek is uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2010 en
het eerste kwartaal van 2011. Thema’s die aan bod kwamen zijn: ‘Woning en woonomgeving’, ‘Zorg en
Welzijn’, ‘Activiteiten en voorzieningen’, ‘Verhuisgeneigdheid’ en ‘Financiële situatie’. Het kwantitatieve
hoofdonderzoek is face-to-face en online uitgevoerd, het aanvullende kwalitatieve deel middels diepteinterviews. Tijdens het kwantitatieve hoofdonderzoek zijn in totaal 173 ouderen huis-aan-huis benaderd
door interviewers van Labyrinth. Daarnaast hebben 32 ouderen de vragenlijst online ingevuld. Het totaal
aantal respondenten is daarmee 205. Voor de kwalitatieve aanvulling zijn 19 ouderen herbenaderd voor
het afnemen van diepte-interviews. Hieronder volgen een responsoverzicht en per thema de belangrijkste
resultaten.

Responsoverzicht
Links is de geografische spreiding van respondenten te zien en rechts een verdeling naar herkomstgroep.
Van de respondenten is 58% vrouw en 42 % man. De gemiddelde leeftijd is 71 jaar.
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Tevredenheid woning en woonomgeving
De meeste ouderen uit dit onderzoek wonen al meer dan 25 jaar in de wijk Overvecht. Bijna de helft
woont alleen, dus zonder partner of thuiswonende kinderen. Onderstaande figuur laat zien in hoeverre
men tevreden is met de huidige woning en woonomgeving. De respondenten zijn aanzienlijk vaker ‘zeer
tevreden’ (33%) over hun woning dan over de directe woonomgeving (16%).
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Uit toelichtingen blijkt dat bewoners vooral tevreden zijn over de woonruimte, het groen, de
bereikbaarheid en voorzieningen in de wijk. Ontevreden is men over de technische staat van de woning
(verouderde keuken, badkamer), veiligheid, jongerenoverlast, aandeel allochtonen, vervuiling en
burencontacten. Van de respondenten wil 11% graag aanpassingen in de woning.

Zorg & Welzijn
Van de respondenten vindt 83% zichzelf ‘redelijk gezond’ tot ‘heel gezond’ en 17% ‘ongezond’ (links).
Rechts is te zien dat 73% zichzelf ‘gelukkig’ of ‘erg gelukkig’ voelt. Slechts 8% vindt zich minder gelukkig.
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Van de ondervraagde ouderen voelt 82% zich sociaal niet geïsoleerd van anderen, ondanks het feit dat
43% alleenstaand is en geen thuiswonende kinderen heeft. Echter heeft 10% behoefte aan thuiszorg.

Voorzieningen en activiteiten
Religieuze diensten (kerk, moskee) en sport- en spelactiviteiten zijn het meest bekend en bezocht.
Culturele en creatieve activiteiten zijn iets minder bekend bij de respondenten. De locaties Zuylenstede,
zwembad de Kwakel en ’t Huis aan de Vecht zijn het afgelopen jaar het meest bezocht door de
ondervraagden. De meest gehoorde redenen om wel deel te nemen aan activiteiten zijn gezelligheid
(46%) en gezondheidsredenen (12%). Gezondheid is tevens voor 23% een reden om niet deel te nemen
aan activiteiten. Onder allochtone respondenten geven Turkse (55%) en Marokkaanse (36%) ouderen
vaker aan liever activiteiten te ondernemen met mensen uit dezelfde herkomstgroep.

Verhuisgeneigdheid
Bijna driekwart van de respondenten heeft momenteel
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geen verhuisplannen. Een vijfde heeft wel verhuisplannen,
13%
waarvan slechts 7% concreet en actief op zoek is.
Woningtevredenheid (83%), gehechtheid aan de wijk,
aanwezige voorzieningen en familie, vrienden,
kennissen en buren zijn belangrijke redenen om niet te
verhuizen. Redenen om wel te verhuizen zijn veelal
gerelateerd aan gezondheid (33%-aangepaste woning) en zorg.
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Financiële situatie
Het gemiddelde netto maandinkomen is € 1741. De grootste bron van inkomsten is voor 74% ‘AOW/Anw,
pensioen of VUT’, voor 11% arbeidsloon en voor 7% WAO/AWW. Onderstaande tabel laat zien dat de
inkomensverschillen tussen autochtone en verschillende groepen allochtone ouderen vrij groot zijn.
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Uit het onderzoek blijkt dat 25% maandelijks moeilijk rond komt en maar weinigen van deze groep
ouderen hulp hebben of willen bij het regelen van financiën en andere administratieve zaken.

Conclusie
Veel 55-plussers zijn gehecht aan ‘hun’ Overvecht en over het algemeen tevreden over de eigen woning.
De woningen zijn ruim, betaalbaar en er zijn voldoende voorzieningen (zorg, winkels, vrije tijd) en parken.
Men is iets minder tevreden over de woonomgeving. Ons kent ons niet: anonimiteit en beperkt contact
met (allochtone) buren. Er is veel criminaliteit, jongerenoverlast en daarmee een gevoel van onveiligheid
onder veel ouderen. De financiële situatie van een groeiende groep allochtone ouderen is zorgelijk.
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