
Participatie onder
 65-plussers

 

Mannen Vrouwen

Hoe veilig voelen panelleden zich?
 

Vindt het (min of
meer) te onveilig om
op straat te komen

 

Vindt (min of meer)
dat je 's avonds extra
voorzichtig moet zijn

op straat
 

Vindt (min of meer)
dat de straten de
afgelopen 10 jaar

onveiliger zijn
geworden

 

66%
 53%

 

87%
 

75%
 

37%
 

28%
 

komt dagelijks buitenshuis
 

94%
 

Hoeveel panelleden ervaren  toch
belemmeringen bij het gebruik van?

 
Voorzieningen

 

Welke belemmeringen komen het meest voor?
 

Wat vinden panelleden van 
 het aanbod in 
 de gemeente?
 

Gebrek aan
voorzieningen, 

 diensten en
activiteiten in de

omgeving
 

Onbekendheid over 
 welke voorzieningen,

diensten en
activiteiten er in de

omgeving zijn 
 

9%
 

5%
 

9%
 

Diensten
 

Activiteiten
 

43%
 

37%
 

(onder panelleden die belemmeringen ervaren)
 

98%
 

vindt dat er voldoende dienstenen activiteiten zijn
 

ervaren vaker belemmeringen 
 bij gebruik van voorzieningen 
 en deelname aan activiteiten 
 dan 65-74-jarigen

 

75-plussers
 

Gezondheids-
 problemen, 

 of gebrek aan fysieke
ondersteuning of

zorg
 

38%
 

ervaren vaker belemmeringen
dan samenwonende

 panelleden
 

Alleenwonenden
 

Vervoer
 Ondersteuning in huis

 Sport- en beweegactiviteiten
 Lessen en cursussen

 

85-100%
 

60-70%
 

Algemene ondersteuning
 Zorgdiensten

 

Het hebben van een maatje wordt het meest  
 benoemd als reden om vaker deel  te nemen 

 aan  activiteiten  (ruim 1 op de 5)
 

weetje
 

Wat vinden panelleden van de
informatievoorziening over

activiteiten en diensten?
 

Hoe willen panelleden informatie
ontvangen?

 69%
  

48% 
  

37%
 

36%
 

39%
 

61%
 

In totaal 
 705 deelnemers

vindt dat er voldoende
informatie beschikbaar

is in de gemeente
 

97%
 

Via huis-aan-huis
bladen

 

Via e-mails
 

Via een website
 

Via een informatie
boekje, flyer of

aanplakbiljet 
 

Panelleden willen vaker...
 

... deelnemen aan sport- en
vrijetijdsvoorzieningen (23%)

 

... gebruik maken van voorzieningen  
 in de openbare ruimte (13%)

 
... deelnemen aan lessen en
cursussen (12%)

 

... bezoek brengen aan
ontmoetingsplekken  (12%)

 

Een bank
 voor geldzaken

 Openbare
 toiletten
 

In de gemeente missen
panelleden ...

 

Winkelaanbod
 

parkeerplekken voor
niet-mobielen

 een gemeentelijk
 loket

 goede bestrating
 Waar willen panelleden voor betalen?

 

39%
 

61%
 

Wie zijn de panelleden?
 65 - 74 jaar (68%)

75- 84 jaar (28%)

≥ 85 jaar (4%)

Dit onderzoek naar participatie
onder 65-plussers is gehouden
onder het GGD-panel 'NOG beter
weten'. Qua samenstelling is dit
panel (nog) niet representatief
voor de hele regio. Om deze reden
moeten de resultaten van dit
onderzoek beschouwd worden als
een indicatie voor de regio. 

 

In totaal 
 705 deelnemers

 


