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1.Inleiding
Leefbaarheid in Winssen
In het kader van het van het Krachtige Kernen (KRAKE)
project is de leefbaarheid in Winssen in kaart
gebracht. Winssen neemt deel aan het KRAKE-project
als één van de pilotdorpen van de Woon-Community.
In deze rapportage worden de resultaten van het
enquêteonderzoek beschreven.

Dit Woon Community-concept geeft dorpen een
houvast bij het slim inrichten en toekomstbestendig
maken van de fysieke woonomgeving. De bewoners
van de deelnemende dorpen krijgen een beter inzicht
in wat wel en niet werkt en zullen de gevolgen van hun
beslissingen beter kunnen inschatten.

Krachtige Kernen (KRAKE) - Woon Community

Het Woon Community-concept wordt toegepast op de
specifieke situatie van de deelnemende dorpen, maar
zal ook worden omgezet tot een algemeen
zelfmanagementprogramma dat toepasbaar is in
andere dorpen en gemeenten.

Gevolgen van demografische ontwikkeling worden in
de landelijke grensregio steeds duidelijker merkbaar:
dubbele vergrijzing, ontgroening en krimp. De
voorzieningen in dorpen nemen af, en daarmee ook
de leefbaarheid. Tegelijkertijd lijden identiteit,
vitaliteit en attractiviteit van de dorpen hier onder.
Deze problematiek bestaat aan beide kanten van de
NL-D grens. In het kader van het KRAKE-project pakken
de betrokken projectpartners gezamenlijk met
minimaal 40 pilotdorpen deze problematiek
grensoverschrijdend en multidisciplinair op met als
doel: behoud respectievelijk het verbeteren van de
leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid van
kleine kernen. De behoeften van de dorpen staan
daarbij altijd centraal. De focus van het project ligt op
het duurzaam versterken van het zelfmanagement
van de NL en D kleine kernen met betrekking tot zes
themagebieden: zorg, wonen, gezonde leefstijl,
kindvriendelijke dorpen, service en de sociale
structuur van de dorpsgemeenschap. Rondom elk
themagebied ontstaat een community met een aantal
pilotdorpen. De looptijd is van 1 januari 2016 tot en
met 30 juni 2019.

Leefbaarheid
Hoe ervaren mensen het leven in Winssen?
Leefbaarheid, waar het bij het beantwoorden van
deze vraag om gaat, kan worden gedefinieerd als “de
mate waarin de leefomgeving aansluit bij de
voorwaarden en behoeften die er door de mens aan
worden gesteld” (Leidelmeijer et al., 2008)¹. Deze
leefomgeving bestaat uit drie verschillende
deelaspecten: de fysieke woonomgeving (de
gebouwen en de publieke ruimte), de functionele
woonomgeving (de voorzieningen in het dorp), en de
sociale woonomgeving (het sociale gebeuren in het
dorp). De vraag, in hoeverre de woonomgeving
aansluit bij de behoeften en wensen van de mensen
die er wonen, staat steeds centraal.
Deze definitie laat zien dat leefbaarheid bestaat uit
een ruimtelijke component (kenmerken van de
leefomgeving) en een sociale component (de wensen
en behoeften van de inwoners).

Het deelproject Woon Community richt zich op de
vraag hoe we de fysieke woonomgeving van kleine
kernen moeten inrichten om de leefbaarheid van
inwoners te kunnen optimaliseren. Op basis van een
behoefte onderzoek onder inwoners van acht
Nederlandse en Duitse dorpen in de Euregio Rijn-Waal
en het in kaart brengen van de fysieke kwaliteiten van
gebouwen, voorzieningen en wijken in deze dorpen
zal een zelfmanagementprogramma voor kleine
kernen worden ontwikkeld.

Door de ruimtelijke kenmerken van het dorp naast de
in kaart gebrachte wensen en behoeften van de
inwoners te leggen, kunnen knelpunten inzichtelijk
worden gemaakt. In dit rapport worden de resultaten
van het enquêteonderzoek gepresenteerd dat is
gehouden onder inwoners van Winssen, in de periode
mei en juni 2017.
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Winssen

Opbouw van dit rapport

Winssen is een dorp in de Gelderlandse gemeente
Beuningen. Beuningen ligt in het Rijk van Nijmegen en
grenst in het noorden aan de rivier de Waal.
Beuningen heeft iets meer dan 25.000 inwoners. Van
de vier dorpen in de gemeente is Winssen het kleinste,
Winssen heeft circa 1955 inwoners. In het dorp zijn
verschillende basisvoorzieningen aanwezig, zoals een
supermarkt, basisschool, dorpshuis, kerk en huisarts.
Het verenigingsleven is sterk aanwezig.

Hoofdstuk 2 van dit rapport beschrijft de opzet van het
enquêteonderzoek. De hoofdstukken 3 tot en met 9
geven de resultaten van dit onderzoek weer.
Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de inwoners van
Winssen en hun achtergrond. Hoofdstuk 4 gaat in op
de tevredenheid van de inwoners met de eigen
woning. Hoofdstuk 5 beschrijft de tevredenheid met
de woonomgeving, de beoordeling van de
toegankelijkheid van de openbare ruimte en de
openbare gebouwen, de verkeersveiligheid en de
ervaren overlast in het dorp. Hoofdstuk 6 gaat in op de
sociale infrastructuur van het dorp; de contacten,
verbondenheid en gevoelens van sociale veiligheid.
Hoofdstuk 7 beschrijft de tevredenheid met het
aanbod van de aanwezige voorzieningen in Winssen.
Hoofdstuk 8 geeft een beeld van de verhuisplannen en
mogelijke redenen om te willen verhuizen van de
inwoners. Tot slot beschrijft hoofdstuk 9 de conclusies
voortkomend uit het enquêteonderzoek en de
vervolgstappen in het onderzoekstraject.

In de bevolkingsopbouw van Winssen is in de laatste
tien jaar een verandering waar te nemen. In 2006 was
het percentage inwoners van boven de 65 jaar nog
ongeveer 19% (CBS, 2006²), in 2016 was dit
percentage gestegen naar ongeveer 23% (CBS, 2016³).
Het percentage inwoners tussen de 25 en 45 jaar is
juist gedaald, van ongeveer 22% in 2006 naar
ongeveer 18% in 2016. De CBS gegevens van 2006 en
2016 laten ook een lichte verschuiving in
huishoudsamenstelling zien. Het aantal gezinnen met
kinderen is gedaald met ongeveer 6%, terwijl het
aantal
huishoudens
zonder
kinderen
en
eenpersoonshuishoudens toenam met 3% en 2%.
Deze cijfers duiden op vergrijzing.

¹Leidelmeijer, K., Marlet, G., van Iersel, J., van Woerkens, C. & van
der Reijden, H. (2008). De Leefbaarometer: rapportage
instrumentontwikkeling, Amsterdam: RIGO Research en Advies.

Daarnaast zien we dat het inwonersaantal van
Winssen in de afgelopen tien jaar is gedaald met 7%:
van circa 2100 inwoners naar de bovengenoemde
1955 inwoners. Door deze demografische
verschuivingen zou de leefbaarheid in Winssen in het
gedrang kunnen komen.

²Centraal Bureau voor de Statistiek (2006). Kerncijfers wijken en
buurten

2004-2008.

Geraadpleegd

van:

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81903NED&D1=3
,6-10,16-19&D2=3230&D3=2&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T

³Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Kerncijfers wijken en
buurten

2016.

Geraadpleegd

van:

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83487NED&D1=4
,7-11,27-30&D2=2323&HDR=T&STB=G1&VW=T
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2.Onderzoeksopzet
Methode en respons
Werkwijze

Respons en weging

In samenwerking met het burgerinitiatief ‘Krachtig
Winssen’ brengen wij, het lectoraat Architecture in
Health van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
de behoeften en wensen van dorpsbewoners in kaart
met betrekking tot de (fysieke, sociale en functionele)
woonomgeving. Hier zijn verschillende methoden
voor gebruikt waaronder semigestructureerde diepteinterviews, een exploratieve workshop en een
vragenlijst onder alle huishoudens in het dorp. Tevens
wordt er gewerkt aan een ruimtelijke analyse om zo
de fysieke omgeving van het dorp in kaart te brengen.

Binnen de 814 benaderde huishoudens zijn
uiteindelijk 281 vragenlijsten ingevuld. Dit betekent
een respons van 34,5%.
Onder de respondenten van de vragenlijst is een lichte
oververtegenwoordiging te zien van mannen, ouderen
en huishoudens zonder kinderen. Om een
representatief beeld te geven van de opvattingen van
alle dorpsbewoners zijn de resultaten gewogen naar
leeftijd, geslacht en huishoudenssituatie op basis van
de gegevens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (2016⁵).

Het burgerinitiatief ‘Krachtig Winssen’ is begonnen
met de diepte-interviews als een verkenning van de
wensen en behoeften van de inwoners van Winssen:
wat speelt er in het dorp? Waar zijn de mensen
tevreden over? Waar zien ze mogelijk problemen? De
resultaten van de diepte-interviews zijn gebruikt als
een eerste indicatie van de ideeën, wensen en
behoeften van de inwoners. De resultaten zijn
gebruikt als input voor de vragenlijst.

161 mannen (57%) en 120 vrouwen (43%) hebben de
vragenlijst ingevuld. De verdeling naar leeftijd is te
zien in tabel 1. Van twee respondenten is de leeftijd
niet bekend.

Vragenlijst
Voor het in kaart brengen van de wensen en
behoeften van de dorpsbewoners zijn 814⁴
huishoudens benaderd in Winssen. Door leden van
‘Krachtig Winssen’ zijn in de derde week van mei 2017
huis aan huis brieven verspreid in Winssen. In deze
brief stond uitleg over het invullen van de online
vragenlijst en uitleg over de mogelijkheid om de
vragenlijst schriftelijk op te vragen. Om de respons te
verhogen is na drie weken een herhalingsbrief
rondgebracht. Alle huishoudens binnen Winssen zijn
benaderd. Binnen elk huishouden is at random één
persoon gevraagd de vragenlijst in te vullen: diegene
die als eerste jarig is en ouder is dan 18 jaar.

Afbeelding 1: De boomgaard

In de vragenlijst kregen de respondenten vragen
voorgelegd met betrekking tot de tevredenheid over
verschillende aspecten van de fysieke woonomgeving
(de gebouwen en de publieke ruimte), de functionele
woonomgeving (de voorzieningen in het dorp), en de
sociale woonomgeving (het sociale gebeuren in het
dorp).
6

Tabel 1: Verdeling van de respondenten naar leeftijd,
voor weging
Leeftijdscategorie
Respons
Percentage
18 – 35
36 – 50
51 – 65
65 +

35
61
101
82

13%
22%
36%
29%

N = 279

Van de 281 respondenten woont 15% in een
eenpersoonshuishouden, woont 2% zonder partner,
maar met (een) kind(eren), woont 34% samen met
een partner en (een) kind(eren), en woont 49% samen
met een partner zonder kinderen. Van 13
respondenten is de huishoudenssituatie niet bekend
(figuur 1, hoofdstuk 3).

Afbeelding 2: Zicht op Winssen

Focusgroepen
In de rapportage zijn antwoorden uitgesplitst naar
focusgroepen, mits dit relevant is en resultaten
significant verschillen (p = 0.05). Focusgroepen zijn
allereerst gebaseerd op leeftijd en geslacht: er wordt
gekeken of er verschillen bestaan in de resultaten
tussen mannen en vrouwen, en tussen jongeren en
ouderen. Verder zijn de focusgroepen gebaseerd op
huishoudenssituatie, het type woning (huur of koop)
en gezondheidsstatus (gebaseerd op de eigen
ervaringen van respondenten).
Afbeelding 3: De H. Antonius van Padua kerk

⁴In Winssen zijn er 889 adressen. In samenspraak met het
burgerinitiatief zijn de adressen zonder woonfunctie en de adressen
van leegstaande woningen er uit gehaald.
⁵Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Kerncijfers wijken en
buurten
2016.
Geraadpleegd
van:
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83487NE
D&D1=4,7-11,27-30&D2=2323&HDR=T&STB=G1&VW=T
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3.Persoonlijke kenmerken
Achtergrondinformatie respondenten
Huishoudenssituatie
In figuur 1 in het vorige hoofdstuk is de eerder
genoemde verdeling naar huishoudenssituatie van de
respondenten te zien. Van de respondenten woont
83% samen met een partner, en 36% heeft
thuiswonende kinderen.

Uit de gegevens komt naar voren dat weinig
respondenten (5%) sterk belemmerd worden in hun
dagelijkse bezigheden. Een vraag die hierbij opkomt is
of dit te verklaren is door een selectie-effect? De
groep inwoners die sterk belemmerd worden in hun
bezigheden zijn wellicht al verhuisd naar een woning /
woonomgeving die beter aansluit bij hun leefsituatie.

Van de respondenten heeft 8% één of meer kinderen
jonger dan 4 jaar, 14% heeft één of meer kinderen
tussen de 4 en 12 jaar, 9% van de respondenten heeft
kinderen tussen de 13 en 18 jaar en 54% van boven de
18 jaar. De groep respondenten zonder kinderen
omvat 24% van het geheel.

Figuur 1: Huishoudenssituatie van de respondenten, in %.

49%

Gebondenheid aan Winssen

15%
2%

Uit de vragenlijst komt naar voren dat 40% van de
respondenten in Winssen is geboren, en dat 29% hun
gehele leven in het dorp heeft gewoond. 16% van de
respondenten woont korter dan 10 jaar
(aaneengesloten) in het dorp. De gemiddelde
woonduur is 33 jaar. Hieruit blijkt dat dorpsbewoners
in hoge mate gebonden zijn aan het dorp.

34%

Alleenstaande
zonder
(thuiswonende)
kinderen
Alleenstaande met
inwonend(e)
kind(eren)
(Echt)paar met
inwonend(e)
kind(eren)
(Echt)paar zonder
(thuiswonende)
kinderen

Gezondheid
Van de inwoners beoordeelt 84% zijn / haar
gezondheid als (zeer) goed. Bijna 30% van de
respondenten heeft last van één of meerdere
langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps. Van
deze mensen (N=76) wordt 30% door de aandoening
belemmerd bij dagelijkse bezigheden thuis en 26% bij
dagelijkse bezigheden buitenshuis. Deze mensen met
een slechtere gezondheid of met een aandoening zijn
relatief vaak senioren (65+).

N = 278

Opleidingsniveau en werk
36% van de respondenten heeft een hoogst voltooid
opleidingsniveau van HBO of hoger, 36% heeft MBO
als hoogst voltooide opleidingsniveau en 28% van de
respondenten heeft middelbaar onderwijs of lager.
63% van de inwoners van Winssen heeft betaald werk.
Het grootste deel hiervan (47,5%) is in loondienst.
Ongeveer een kwart van de respondenten leeft van
een pensioen, VUT of AOW.

Deze cijfers zijn vergelijkbaar met het landelijk
gemiddeld; Bijna 80% van de mensen beoordeelt zijn
/ haar gezondheid als (zeer) goed, en 30% heeft last
van één of meerdere aandoeningen (CBS, 2015⁶).

⁶Centraal Bureau voor de Statistiek (2015). Gezondheid en
zorggebruik;

persoonskenmerken.

Geraadpleegd

van:

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83005ned&D1=0,
2&D2=0&D3=0&D4=l&HDR=G2,G3,G1&STB=T&VW=T
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4.De woning
Tevredenheid met de eigen woning
Type woning
Van de respondenten woont 85% in een koopwoning
en 15% in een huurwoning. Deze verdeling wijkt af van
het landelijk gemiddelde in Nederland, waar het
aandeel huishoudens met een koopwoning in 2014 op
56% lag, en het aandeel huishoudens met een
huurwoning op 44%⁷. De respondenten in Winssen
wonen veelal in vrijstaande woningen (38%) en twee
onder een kap woningen (25%) (zie figuur 27, in de
bijlage).

Respondenten met een koopwoning voelen zich meer
thuis in de woning (96%) dan respondenten met een
huurwoning (85%), al ligt dit percentage voor beide
groepen erg hoog. Respondenten met een
koopwoning vinden de woning vaker te groot (18%)
dan respondenten met een huurwoning (2%).
Laatstgenoemden ervaren de woning echter vaker als
slecht onderhouden (18%) dan respondenten met een
koopwoning (2%) (zie figuur 3).

Tevredenheid met de woning

Als we kijken naar het bouwjaar van de woningen van
de respondenten (tabel 2)⁸ zien we dat slechts 7% van
de woningen na 2001 is gerealiseerd; bijna alle
woningen zijn van voor 1990. Tabel 2 laat zien dat er
de laatste jaren bijna geen nieuwbouw is gerealiseerd
in Winssen.

88% van de respondenten geeft aan tevreden tot zeer
tevreden te zijn met de woning. Slechts een klein
aandeel (5%) is zeer ontevreden met de eigen woning.
De tevredenheid met de woning lijkt niet te verschillen
naar geslacht, leeftijd, huishoudenssituatie en type
woning (koop of huur). De tevredenheid met de
woning verschilt wel naar de gezondheid van de
respondenten. Van de respondenten met een (zeer)
goede gezondheid is 90% tevreden met de woning in
vergelijking met 79% van de respondenten met een
minder goede gezondheid.

Tabel 2: Bouwjaar van de woning
Bouwjaar
Voor 1945
1946 – 1970
1971 – 1990
1991 – 2000
2001 – 2010
Na 2010
Weet ik niet

Figuur 2 laat het percentage van de respondenten zien
dat het eens is met verschillende stellingen over de
eigen woning die ze kregen voorgelegd. Bijna alle
respondenten voelen zich thuis in hun woning en
vinden dat deze een goede sfeer ademt. Ook
beoordelen bijna alle respondenten de indeling van
hun woning als geschikt. 15% van de respondenten
vindt de eigen woning te groot, waar 5% de woning als
te klein ervaart. Wanneer we de resultaten uitsplitsen
naar huishoudenssituatie zien we dat respondenten
met inwonende kinderen de woning eerder als te klein
ervaren en respondenten zonder inwonende kinderen
de woning eerder als te groot. Hiermee
samenhangend zien we dat ouderen de woning eerder
als te groot ervaren, en jongere respondenten de
woning eerder als te klein.

Percentage
23%
27%
31%
5%
5%
2%
6%

N = 281

Tuin
Het oordeel van de respondenten over de eigen tuin
(figuur 4) laat zien dat een relatief grote groep de
eigen tuin als te groot ervaart (17%). Het zijn
voornamelijk de oudere respondenten (65+) die
aangeven de tuin te groot te vinden. Een mogelijke
verklaring zou kunnen zijn dat het onderhoud van de
tuin voor deze leeftijdsgroep als te veel wordt ervaren.
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Geschiktheid woning en woonomgeving

Dat 65plussers er het meest zeker van zijn dat ze in
hun eigen woning willen blijven wonen bij het ouder
worden kan twee mogelijke redenen hebben. Ten
eerste kan het gaan om een selectie effect: Een deel
van de oudere inwoners is misschien al verhuisd naar
een meer passende woning binnen of buiten Winssen.
En andere mogelijkheid is dat juist de oudere
respondenten erg gehecht zijn aan hun eigen woning
en een verhuizing in de nabije toekomst niet zien
zitten.

48% van de respondenten geeft aan de woning en
woonomgeving geschikt te vinden om in de toekomst
te blijven wonen, ook als ze ouder worden. Iets meer
dan een kwart van de respondenten vindt de woning
en woonomgeving hiervoor niet geschikt, de overige
26% weet het (nog) niet (zie figuur 5). Deze
percentages verschillen niet tussen de focusgroepen.
Van de 77 respondenten die aangeven dat ze de
woning en woonomgeving niet geschikt vinden om in
de toekomst te blijven wonen noemt 64% als (één van)
de reden(en) dat de woning hiervoor niet geschikt is.
Ongeveer de helft noemt als reden dat er in Winssen
onvoldoende voorzieningen zijn, en 17% dat er
onvoldoende mensen (vrienden, buren, familie) zijn
op wie ze een beroep kunnen doen voor hulp en / of
contact (figuur 6).

Aanpassingen in de woning
Van de 262 inwoners die de vraag over aanpassingen
in de woning hebben ingevuld heeft 47% één of
meerdere aanpassingen gedaan of laten doen in de
woning, of deze waren al aanwezig. In het geval dat er
aanpassingen zijn gedaan in de woning gaat het met
name de aanwezigheid van de badkamer (59%) en/of
slaapkamer (48%) op de begane grond. Verder komen
aangepaste drempels of drempelloos, een verhoogd
toilet, lichtschakelaars op zithoogte en steunbeugels
vaker voor (zie figuur 29, in de bijlage).

Naast de vraag over de geschiktheid van de woning en
woonomgeving bij het ouder worden is er ook
gevraagd of respondenten in de huidige woning willen
blijven wonen als ze ouder worden. 38% van de
inwoners geeft aan dat ze in de huidige woning willen
blijven wonen, ook als ze ouder worden en eventueel
hulp nodig hebben. 20% zegt dit niet te willen en 42%
weet het (nog) niet zeker (zie figuur 28, in de bijlage).

Ongeveer één op de drie respondenten maakt gebruik
van elektronische aanpassingen in de woning. Vooral
alarmering, elektronische rolluiken, elektronische
zonwering en automatische verlichting worden
genoemd. Andere vormen van elektronische
aanpassingen die te maken hebben met toepassingen
in de zorg worden nagenoeg niet genoemd.

Het aandeel respondenten dat in de huidige woning
wil blijven wonen verschilt naar leeftijd.
Respondenten van 65 jaar en ouder geven vaker aan
de ze in de huidige woning willen blijven wonen (50%)
dan respondenten jonger dan 65 jaar (32%).
Respondenten jonger dan 65 jaar weten dit relatief
vaker nog niet zeker en geven vaker aan niet in de
huidige woning te willen blijven wonen.

⁷CBS, PBL, Wageningen UR (2015). Woningvoorraad naar eigendom,
2006-2014 www.compendiumvoorde leefomgeving.nl. CBS, Den
Haag; Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en
Wageningen UR, Wageningen.
⁸Percentages worden afgerond. Het kan dus voorkomen dat
percentages opgeteld op 99% of 101% uitkomen door
afrondingsverschillen.

Figuur 2: Het % respondenten dat het eens is met verschillende stellingen m.b.t. de woning
Ik voel me thuis in deze woning

95%

De woning ademt een goede sfeer

93%

De indeling van de woning is geschikt

83%

De woning is te groot

15%

De woning is slecht onderhouden

5%

De woning is te klein

5%
0%

20%

40%

N = 278
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60%

80%

100%

Figuur 3: Het oordeel van respondenten over diverse aspecten
van de eigen woning, uitgesplitst naar huur of koop, in %.

Figuur 4: Het oordeel van respondenten
Over de eigen tuin, in %.

96%

100%

85%

80%

Huurwoning

60%

9%
40%

Koopwoning
18%

20%

18%
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Figuur 5: Het % inwoners dat de woning en woonomgeving
Figuur 6: Redenen waarom men verwacht niet in de
al dan niet geschikt vindt om te blijven wonen bij het ouder worden woning/woonomgeving te kunnen blijven wonen bij het
ouder worden, in %.
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5.Fysieke woonomgeving
Tevredenheid met de woonomgeving
Tevredenheid met de woonomgeving
Met de kwaliteit van het internet is 19% van de
inwoners ontevreden. Uit de open antwoorden blijkt
dat er soms slecht bereik is met de mobiele telefoon.
Meerdere respondenten geven aan dat de glasvezel
niet voor het gehele dorp beschikbaar is waardoor de
kwaliteit van de internetverbinding niet overal
voldoende is. Echter geeft ook een grote groep (67%)
aan wel tevreden te zijn.

87% van de respondenten is tevreden tot zeer
tevreden met de woonomgeving in Winssen. Dit komt
overeen met het landelijk gemiddelde ligt van 86%
(CBS, 2016⁹). De tevredenheid met de woonomgeving
verschilt
naar
gezondheidsstatus.
Van
de
respondenten die aangeven een goede gezondheid te
hebben is 89% tevreden met de woonomgeving. Van
de respondenten met een minder goede gezondheid
is nog steeds een ruime meerderheid tevreden (77%),
al ligt dit percentage duidelijk lager.

Tot slot blijkt uit de antwoorden op de gerelateerde
open vraag dat de kwaliteit van de bestrating soms te
wensen over laat. Losliggende tegels en gaten in het
wegdek zorgen voor een hobbelig trottoir dat een
gevaar kan vormen voor ouderen en kinderen. Door
wortelopdruk en de aanleg van het glasvezel zijn
stoepen op verschillende plekken beschadigd.

Tevredenheid met specifieke aspecten van de
woonomgeving
Figuur 7 laat de tevredenheid van respondenten met
specifieke aspecten van de woonomgeving zien.
Respondenten zijn het meest tevreden met de
parkeergelegenheid in het dorp, bij de woning en met
de straatverlichting in het dorp.
Met de volgende aspecten van de woonomgeving zijn
de respondenten wat minder tevreden.
Van de respondenten geeft 22% aan ontevreden te
zijn met het onderhoud van het openbaar groen.
Meerdere respondenten benoemen dat er teveel
onkruid groeit, dat de bermen niet vaak genoeg
worden gemaaid en dat wandelpaden beter
onderhouden moeten worden. 18% van de
respondenten geeft aan ontevreden te zijn met de
bestaande groenvoorzieningen. Uit de open
antwoorden komt naar voren dat meer openbaar
groen wordt gewenst.
15% van de respondenten is ontevreden met de mate
waarin Winssen geschikt is voor opgroeiende
kinderen. Uit de open antwoorden komt naar voren
dat het aanbod van speelplekken voor de jeugd
beperkt is. In hoofdstuk 7 gaan we hier verder op in.

Afbeelding 4: Wortelopdruk trottoir

⁹Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Welzijn in relatie met
wonen; kenmerken wonen. Geraadpleegd van:
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“De stoepen zijn redelijk slecht onderhouden (veel
onkruid in de voegen en losliggende tegels) en door
het aanleggen van het glasvezelnetwerk nog goed
beschadigd ook.”

“Het is een minder bosrijk gebied, wandelpaden in de
uiterwaarden mogen uitgebreid worden.”

“Onderhoud groenvoorzieningen door gemeente
en/of inwoners kan een stuk beter. Ik begrijp dat de
gemeente hierop bezuinigd. Ik zou graag zien dat ze
actiever de inwoners stimuleert om het samen toch
mooi te houden.”

“Wat betreft internet: Er ligt gedeeltelijk glasvezel in
het dorp maar de buitengebieden zijn hiervan
verstoken gebleven.”

Figuur 7: De tevredenheid van respondenten met specifieke
aspecten van de woonomgeving in Winssen, in %

Onderhoud van woningen

2%

Stallingsmogelijkheden voor fietsen

5%

Parkeren van auto bij de woning

5%

Parkeergelegenheid

5%

Straatverlichting

6%

Onderhoud van openbare gebouwen

7%

Aantrekkelijkheid van woningen

25%
17%

Bestrating van de openbare weg

12%

Kwaliteit van internettoegang /
verbinding

19%

(Zeer) ontevreden

18%

1%

57%
26%

(Zeer) tevreden

15

1%
51%

40%

N = 276

4%

67%
25%

20%

10%
52%

13%

Neutraal

5%

66%

22%

0%

1%

56%

21%

18%

3%

67%

29%

Groenvoorzieningen

8%

69%

21%

15%

Onderhoud van openbaar groen

1%

57%

19%

11%

3%

76%
29%

Aantrekkelijkheid van openbare
gebouwen

6%
77%

17%

10%

19%

82%

14%

Verkeersveiligheid

8%

59%

7%

8%

Geschiktheid voor opgroeiende
kinderen

64%

60%

2%

80%

Weet niet / niet van toepassing

100%

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Het openbaar vervoer in Winssen, de bus, wordt door
22% van de inwoners gebruikt met een relatief lage
frequentie. Mensen die met de bus gaan doen dit
voornamelijk enkele keren per maand. De auto is voor
de meeste inwoners het primaire vervoersmiddel.

Mobiliteit en bereikbaarheid
Omdat bepaalde voorzieningen niet (meer) in
Winssen aanwezig zijn, is het van belang dat
omliggende dorpen en steden, waar een hoger
aanbod is van voorzieningen, goed bereikbaar zijn.

Omdat bijna alle respondenten over een auto
beschikken lijkt de bereikbaarheid van omliggende
dorpen en steden geen probleem te zijn. Wel kan men
zich afvragen of dit problematisch wordt al mensen
niet langer in staat zijn om zelf auto te rijden of met
iemand mee te kunnen rijden.

De bereikbaarheid van omliggende dorpen en steden
wordt positief beoordeeld. 93% van de respondenten
vindt de omliggende dorpen en steden goed
bereikbaar, 6% matig en maar 1% ervaart dit als slecht.
Voor de (kleine) groep respondenten (N = 18) die geen
rijbewijs hebben of niet kunnen beschikken over een
auto ziet dit beeld er iets anders uit; ruim de helft van
deze groep beoordeelt de bereikbaarheid als matig tot
slecht.

Toegankelijkheid
De beoordeling van de respondenten van de
toegankelijkheid van openbare gebouwen en de
publieke ruimte in het dorp laat geen eenduidig beeld
zien. Veel van de respondenten hebben geen mening
over de verschillende stellingen met betrekking tot de
toegankelijkheid in het dorp. In figuur 9 tot en met
figuur 15 wordt voor elke stelling weergegeven welk
percentage van de respondenten hier geen mening
over heeft. Voor vier stellingen is dit zelfs meer dan
30%. Deze cijfers laten zien dat de respondenten het
moeilijk vinden om zich een mening te vormen over de
toegankelijkheid in het dorp of hier misschien nooit
goed op hebben gelet. De figuren 9 tot en met 15 laten
verder zien hoe de respondenten met een mening
over dit thema denken.

Dat bijna alle respondenten een auto tot hun
beschikking hebben (92%) zien we terug bij het
gebruik van vervoer: de automobiliteit onder de
inwoners van Winssen is erg. Zo geeft 91% van de
respondenten aan regelmatig een auto te besturen.
57% doet dit dagelijks en een derde wekelijks. Figuur
8 laat het gebruik zien van andere soorten
vervoersmiddelen onder de respondenten (in %). Van
de respondenten fietst 19% dagelijks en 45%
wekelijks.
Figuur 8: % respondenten dat minstens maandelijks gebruik
maakt van de verschillende vervoersmiddelen
Auto - bestuurder

91%

(Elektrische)fiets
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algemeen genomen tevreden zijn met de
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de meningen wat meer verdeeld. Het minst tevreden
lijken respondenten te zijn over de toegankelijkheid
van de trottoirs voor mensen die slecht ter been zijn
of in een rolstoel zitten en over het aanbod van
voldoende bankjes waar mensen kunnen rusten.
Oudere en jongere respondenten verschillen
nauwelijks van elkaar wat betreft hun beoordeling van
de toegankelijkheid in Winssen.
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Figuur 9: Het % respondenten dat de openbare gebouwen ook voor ouderen en mensen met een beperking makkelijk te bereiken
vindt.
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Figuur 10: Het % respondenten dat het er het mee eens is dat toegangsdeuren van de openbare gebouwen een obstakel vormen
voor ouderen en mensen met een beperking.
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Figuur 11: Het % respondenten dat het er mee eens is dat de openbare gebouwen zo zijn ingericht dat ook ouderen en mensen
met een beperking makkelijk naar binnen kunnen
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Figuur 12: Het % respondenten dat het er mee eens is dat er voldoende toiletten aanwezig zijn waar je met een rolstoel in kan
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Figuur 13: Het % respondenten dat het er mee eens is dat er drempels aanwezig zijn die problemen opleveren
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Figuur 13: Het % respondenten dat het er mee eens is dat de trottoirs een probleem zijn voor mensen die slecht ter been zijn of in
een rolstoel vervoerd worden
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Figuur 14: Het % respondenten dat het er mee eens is dat er voldoende bankjes aanwezig zijn voor mensen met een beperkt
uithoudingsvermogen
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Verkeersveiligheid en overlast
Verkeersveiligheid

Verder worden de overige kruisingen met de
Kennedysingel meerdere malen genoemd evenals de
kruisingen van de Molenstraat en de Notaris
Stephanus Roesstraat.

Al eerder kwam naar voren dat 10% van de
respondenten
ontevreden
is
over
de
verkeersveiligheid in Winssen. Het percentage
respondenten dat aangeeft dat er onveilige
verkeerssituaties zijn in Winssen ligt zelfs nog een stuk
hoger, namelijk 58,5%. Een duidelijk verschil is
zichtbaar tussen respondenten met thuiswonende
kinderen en zonder (thuiswonende) kinderen. Van de
respondenten met thuiswonende kinderen geeft 67%
aan dat er onveilige verkeerssituaties zijn tegenover
53% van de respondenten zonder (thuiswonende)
kinderen. Hieruit blijkt dat verkeersveiligheid met
name een issue is voor respondenten met
thuiswonende kinderen. Uit de antwoorden op de
bijbehorende open vraag komt ook naar voren dat
respondenten zich vooral zorgen maken over de
verkeersveiligheid voor kinderen. Meerdere keren
wordt er genoemd dat er te hard gereden wordt op
plekken waar kinderen spelen.

Hard rijden, zowel in de bebouwde kom als
daarbuiten, komt veelvuldig aan bod in de
antwoorden op de open vraag naar verkeersveiligheid.
Onder andere vrachtwagens die te hard door het dorp
rijden zorgen voor onveilige situaties. De Molenstraat
wordt frequent genoemd als een straat waar te hard
wordt gereden.

“De wegen in de bebouwde kom zijn niet ingericht als
30km wegen. Hierdoor wordt er (veel) te hard
gereden door bijv. de Molenstraat. Deze straat heeft
veel jonge verkeersdeelnemers, omdat velen deze
straat gebruiken om naar de basisschool te gaan. Dit
levert gevaarlijke situaties op.”

Wanneer respondenten worden gevraagd naar de
plaats en aard van de onveilige verkeerssituaties
worden kruisingen vaker genoemd. Meerdere malen
wordt door de respondenten genoemd dat hoge
heggen waardoor het zicht van verkeersdeelnemers
belemmeren. Met name de Van Heemstraweg wordt
vaak genoemd als onveilig. Het meest kritieke punt is
de oversteek naar het sportcomplex, de kruising van
de Van Heemstraweg met de Plakstraat en de Notaris
Stephanus Roesstraat. Er wordt genoemd dat deze
situatie al wel verbeterd is, maar nog steeds ervaren
veel respondenten de kruising als onveilig. Ook de
kruising van de Van Heemstraweg met de Geerstraat
en de kruising van de Van Heemstraweg met de
Leegstraat worden onveilig genoemd.

Afbeelding 5: Plattegrond met onveilige verkeerssituaties

Ook de situatie bij de Jumbo wordt door de
respondenten vaak aangehaald. De kruising van de
Kennedysingel met de Leegstraat bij de Jumbo wordt
als onveilig ervaren en er doen zich onveilige
verkeerssituaties voor door bijvoorbeeld het laden en
lossen en het parkeren bij de Jumbo.
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Overlast
Figuur 15 laat de ervaren overlast zien van de
respondenten. Er wordt door weinig respondenten
veel overlast ervaren. Respondenten geven in het
geval van overlast voornamelijk aan dat ze hier een
beetje last van hebben.

“Dagelijks ligt er nieuwe hondenpoep in het gras
rondom de basisschool. Het is voorgekomen dat mijn
kinderen in één week drie keer in de poep hadden
gestaan rond de eigen basisschool. Het zou fijn zijn
als er geen hondenpoep meer rond de school is.”

Overlast door omwonenden, problematisch gedrag
van hangjongeren en vandalisme lijken niet veel voor
te komen in Winssen. Een enkeling geeft aan hier vaak
overlast van te ervaren. Geluidsoverlast door verkeer
komt wat vaker voor (16%). Een tientalrespondenten
ondervindt hier zelfs vaak overlast van. Redenen die
genoemd worden zijn het vrachtverkeer en het soms
slechte wegdek waardoor er veel verkeerslawaai is.
Overlast door hondenpoep en zwerfafval komen
relatief vaker voor: respectievelijk 33% en 36% geeft
aan hier last van te ondervinden. Bijna 30
respondenten geven aan hier zelfs vaak overlast door
te ervaren. Uit de antwoorden op de open vraag naar
overlast komt naar voren dat hondenpoep vooral als
problematisch wordt ervaren rond de school.
Zwerfafval lijkt vooral in de uiterwaarden veel voor te
komen en oorzaak tot hinder te zijn. Enkele
respondenten noemen in de antwoorden op de open
vraag dat het plaatsen van meer prullenbakken al tot
verbetering zou kunnen leiden.

Afbeelding 6: Basisschool De Wegwijzer

Figuur 15: Het % inwoners van Winssen dat (een beetje) last
ondervindt van de volgende vormen van overlast
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6.Sociale woonomgeving
Contacten, verbondenheid en veiligheid
Contacten

Eenzaamheid

Bijna alle respondenten geven aan dat ze andere
buurt- en dorpsgenoten ten minste maandelijks
groeten en spreken (een praatje maken).
Respectievelijk 92% en 63% van de respondenten
geeft aan buurt- en dorpsgenoten zelfs meerdere
keren per week te groeten en te spreken. Bij elkaar op
de koffie komen en samen leuke dingen doen met
buurtgenoten / dorpsgenoten komt vaak voor, zei het
op minder frequente basis (figuur 16).

Eenzaamheid lijkt weinig voor te komen onder de
inwoners van Winssen. 8% van de respondenten geeft
aan zich soms eenzaam te voelen en 2% voelt zich
meestal eenzaam. (figuur 18). Uit de cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (2016¹⁰) blijkt dat
het landelijk gemiddelde een stuk hoger ligt; 58% is
enigszins eenzaam en 4% is sterk eenzaam¹¹. Dit doet
echter niets af aan he feit dat 10% van de
respondenten zegt wel eens eenzaam te zijn.

Opmerkelijk is dat ondanks het bestaande contact,
27% van de respondenten aangeeft behoefte te
hebben aan meer contact met dorpsgenoten. Deze
behoefte aan meer contact lijkt te verschillen naar
leeftijd en naar de mate van eenzaamheid. Mensen
die zich (wel eens) eenzaam voelen geven, in lijn der
verwachting, vaker aan meer behoefte te hebben aan
contact. Kijkend naar de leeftijd van de respondenten
zien we dat de jongste leeftijdsgroep (< 35) en de
oudste leeftijdsgroep (65+) vaker aangeven behoefte
te hebben aan meer contact dan de andere
leeftijdsgroepen (figuur 17).

Eenzaamheid lijkt niet te verschillen naar leeftijd.
Oudere respondenten voelen zich niet vaker eenzaam
in
Winssen
dan
jongere
respondenten.
Alleenstaanden voelen zich daarentegen wel duidelijk
vaker (een beetje) eenzaam dan mensen met een
partner. Naar verwachting blijkt dat respondenten die
over een informeel netwerk beschikken minder vaak
(een beetje) eenzaam zijn dan mensen die niet over
een dergelijk netwerk beschikken. Dit gaat eveneens
op voor respondenten die actief zijn in het
verenigingsleven.
Een in het oog springend verschil in eenzaamheid is
naar
ervaren
gezondheid;
mensen
die
gezondheidsproblemen hebben zijn vaker (een
beetje) eenzaam (21%) dan mensen die aangeven
gezond te zijn (8%).

Figuur 16: Contacten met buurt- en dorpsgenoten, in %.
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Figuur 17: Het % respondenten dat behoefte heeft aan meer contact met dorpsgenoten, uitgesplitst naar eenzaamheid en leeftijd.
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Figuur 19: Het % respondenten dat een beroep kan doen op
één of meer van de volgende categorieën mensen

Figuur 18: Het % inwoners dat zich soms, meestal niet, of
bijna nooit eenzaam voelt
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Informeel netwerk
Door de toenemende vergrijzing is zorg een steeds
belangrijker punt van aandacht. Verzorging en hulp
kunnen zowel formeel (uit publieke of private
middelen betaald) als informeel zijn (niet-betaald zorg
door familie, vrienden of kennissen) (SCP, 2007¹²). Er

N = 225

Tegelijkertijd geeft 8% van de respondenten aan niet
zeker te weten of ze een beroep kunnen doen op één
of meer van deze mensen. En 6% zegt helemaal geen
hulp te kunnen ontvangen van deze mensen. 14% van
de respondenten is dus niet zeker van een informeel
netwerk, buiten de eigen partner. De aanwezigheid
van dit informele netwerk verschilt niet naar leeftijd
en geslacht. Wel lijkt er een verschil te zijn naar
gezondheid: van de mensen die aangeven zich niet
gezond te voelen beschikt maar liefst 32% niet over
een informeel netwerk buiten de eigen partner.

wordt steeds meer een beroep gedaan op de gemeenschap
voor het geven van informele hulp. Aan de respondenten

in Winssen is gevraagd of men, indien nodig, een
beroep kan doen op mensen voor bijvoorbeeld hulp
bij huishoudelijk werk, klusjes, kinderopvang,
persoonlijke verzorging, vervoer en administratieve
zaken.
86% van de respondenten geeft aan over een dergelijk
informeel netwerk te beschikken. Familieleden,
vrienden en/of kennissen worden hierbij het vaakst
genoemd, gevolgd door de buren. Ook geeft iets meer
dan een kwart van de respondenten aan een beroep
te kunnen doen op andere dorpsgenoten (figuur 19).
Onderlinge hulp tussen buurt- en dorpsgenoten komt
dus zeker voor in het dorp.

¹⁰De Witt, S. & van Beuningen, J. (2016). Eenzaamheid in
Nederland. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
¹¹Eenzaamheid is op een andere manier gemeten, dus deze cijfers
zijn niet volledig vergelijkbaar.
¹²SCP (2007). Verschillen in Verzorging, Sociaal en Cultureel Plan
Bureau, Den Haag.
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Ontmoetingsplekken
Waar men elkaar ontmoet en spreekt lijkt te
verschillen naar leeftijd. In lijn met de verwachting is
de school vooral een belangrijke ontmoetingsplek
voor inwoners tussen de 18 en 50 jaar (mensen met
kleine kinderen). Oudere respondenten (65+)
ontmoeten elkaar relatief vaak bij of in de kerk. Het
sportcomplex wordt relatief minder vaak genoemd
door deze leeftijdsgroep. De kerk daarentegen wordt
helemaal
niet
genoemd
als
mogelijke
ontmoetingsplek onder de jongere respondenten (<
35 jaar).

Aan de respondenten is gevraagd om maximaal drie
plekken te noemen in het dorp waar men wel eens een
praatje met iemand maakt. De supermarkt (Jumbo)
blijkt een belangrijk sociaal punt voor veel bewoners,
74% van de respondenten geeft aan hier andere
mensen te spreken. De supermarkt heeft dus een
dubbele functie. Enerzijds is het een commerciële
voorziening, anderzijds heeft het een sociale functie
voor bijna drie kwart van de respondenten. Dit kwam
ook uit de eerder gehouden diepte interviews met
enkele dorpsbewoners naar voren.
62% van de respondenten geeft aan dat andere
mensen spreken buiten op straat, in de buurt, op de
dijk of tijdens een wandeling.
De Paulus wordt als ontmoetingsplek door 34% van de
respondenten genoemd. Voor een derde van de
inwoners is het dorpshuis dus een belangrijk trefpunt.
Ook de sportvereniging (18%), de school (8%), de kerk
(8%) en Café De Gouden Leeuw (6%) worden door de
respondenten genoemd als ontmoetingsplekken
(figuur 20). Respondenten geven tevens aan dat
ontmoetingen met dorpsgenoten vaak in en rondom
de woning (13%) en bij buren en dorpsgenoten (5%)
plaatsvinden. 7% van respondenten noemt in dit
verband verenigingen en de activiteiten die daarmee
gepaard gaan.

Afbeelding 7: Plattegrond met ontmoetingsplekken

Figuur 20: Genoemde ontmoetingsplekken in Winssen, in %.
Overig
Buren / dorpsgenoten
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Vereniging / activiteiten
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De supermarkt (Jumbo)
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Verbondenheid

(On)veiligheidsgevoelens

Maar liefst 60% van de respondenten geeft aan zich
zeer verbonden te voelen met Winssen (figuur 21) en
22% geeft aan zich een beetje verbonden te voelen
met het dorp.

Gevoelens van (sociale) onveiligheid lijken niet veel
aanwezig te zijn bij de respondenten. Slechts 6% van
de respondenten geeft aan zich soms onveilig te
voelen en een enkeling vaak.

Mensen die actief zijn in een vereniging voelen zich
vaker zeer verbonden met het dorp (95%) dan mensen
die niet actief zijn (70%). De verbondenheid met
Winssen staat ook in relatie met de woonduur in het
dorp: Respondenten die langer in Winssen wonen,
voelen zich sterker verbonden met het dorp.

Dit komt overeen met de resultaten van de diepte
interviews. Met de veiligheid in Winssen lijkt het wel
goed te zitten.

“Winssen is een prettig dorp om in te
wonen, de mensen hebben nog iets over
voor elkaar en helpen elkaar als het nodig
is.”

Figuur 21: Het % inwoners dat zich verbonden voelt met het
dorp

6%

Afbeelding 8: Bord buurtpreventie

Zeer verbonden
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Een beetje
verbonden
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Helemaal niet
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7.Voorzieningen
Tevredenheid met voorzieningen in Winssen
Aanbod van voorzieningen
66% van de respondenten is over het algemeen
tevreden met het aanbod van voorzieningen in
Winssen. Slechts 10% van de respondenten is
ontevreden met het aanbod. De overige 24% is niet
ontevreden maar ook niet tevreden. De tevredenheid
met het aanbod van voorzieningen verschilt niet naar
de focusgroepen.

“De mogelijkheden tot sporten en te ontspannen
zoals sportpark de Boshof en ontmoetingscentrum
de Paulus. Er wordt van alles georganiseerd.
Daarnaast hebben we het in Winssen getroffen met
de supermarkt. Eigenlijk te groot voor dit dorp maar
het geeft ons dorp iets extra´s.”

Uit de antwoorden op de open vraag naar de
voorzieningen blijkt dat respondenten met name
tevreden zijn over het sportcomplex, de Paulus, de
supermarkt en de activiteiten die worden
georganiseerd voor ouderen.

Figuur 21: Tevredenheid met speelmogelijkheden voor
jonge kinderen, in %.

Aanbod voor diverse doelgroepen
Het percentage respondenten dat geen mening heeft
ligt bij alle drie de stellingen met betrekking tot
voorzieningen voor diverse doelgroepen rond de 30%.
Dit kan ermee te maken hebben dat deze
voorzieningen minder belangrijk zijn voor bepaalde
doelgroepen. Hieronder worden de resultaten
besproken van de respondenten met een mening over
dit thema.
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Figuur 21 laat de tevredenheid met de
speelmogelijkheden voor jonge kinderen (tot 12 jaar)
zien. Van de respondenten met een mening is 44%
ontevreden over deze voorzieningen. Uitgesplitst naar
gezinssituatie zien we dat mensen met thuiswonende
kinderen vaker ontevreden zijn (58%) dan mensen
zonder (thuiswonende) kinderen (32%).
Figuur 22 laat de tevredenheid zien met de
voorzieningen voor de jeugd (vanaf 12 jaar). 52% van
de respondenten met een mening is ontevreden over
de voorzieningen voor de jeugd. Ook hier zien we dat
mensen met thuiswonende kinderen vaker
ontevreden zijn (64%) dan respondenten zonder
(thuiswonende) kinderen (39%).

Afbeelding 9: Trapveldje
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44%

De resultaten laten duidelijk zien dat de respondenten
vaak niet tevreden zijn met de voorzieningen voor de
jeugd, zowel tot 12 jaar als vanaf 12 jaar. Ook de
antwoorden op de bijbehorende open vraag laten dit
zien: Respondenten geven aan dat er weinig te doen
is voor de jeugd. Er zijn te weinig speelmogelijkheden
en speelplaatsen (bijvoorbeeld speeltuin) voor jonge
kinderen.

Figuur 22: Tevredenheid met voorzieningen voor de jeugd,
in %.

% weet niet

Figuur 23 laat de tevredenheid met de voorzieningen
voor ouderen zien. Ongeveer de helft van de
respondenten met een mening is tevreden met deze
voorzieningen. Uitgesplitst naar leeftijd zien we dat
65+ plussers positiever zijn over de voorzieningen
voor ouderen dan jongere respondenten: 54% is
tevreden en slechts 10% is ontevreden. Uit de
antwoorden op de open vraag komt naar voren dat
het sluiten van het bejaardentehuis wel als een gemis
voor Winssen wordt ervaren.
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Figuur 25: Tevredenheid met voorzieningen voor ouderen,
in %.

In een open vraag is de respondenten gevraagd welke
voorzieningen er ontbreken in Winssen. Uit de
antwoorden komt naar voren dat er eetgelegenheid in
het dorp wordt gemist. Een restaurant, een snackbar,
en een gelegenheid met terras worden meerdere
keren genoemd.

% weet niet

Tevredenheid
voorzieningen ouderen

Verder blijkt uit de antwoorden op de open vraag dat
het woningaanbod in het dorp niet als voldoende
wordt ervaren. Er zijn onvoldoende woningen voor
jongeren/starters en senioren. Zoals eerder benoemd
wordt het verdwijnen van het bejaardentehuis als een
gemis ervaren en vinden respondenten dat woonzorgvoorzieningen voor ouderen ontbreken. Voor
jongeren moeten meer betaalbare koop of
huurwoningen komen.
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“De ouderen hebben meer behoefte aan geschikte
woonruimte met bijbehorende zorgvoorzieningen.
Deze groep wordt steeds groter.”

Verenigingsleven
Van de respondenten geeft 47% aan actief te zijn in
het verenigingsleven van Winssen. 71,5% van de
respondenten geeft aan tevreden te zijn over het
verenigingsleven, 6% is ontevreden en 23% weet het
niet. Van de mensen die actief zijn in een vereniging is
87% tevreden.
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8.Verhuizen
Verhuisredenen en verhuisplannen
Verhuisredenen
Dit is opmerkelijk te noemen omdat in hoofdstuk 5
wordt aangegeven dat respondenten de
bereikbaarheid van omliggende dorpen en steden
als goed beoordelen. Mogelijk denken ze hier na
over een toekomst waarin men mogelijk minder
mobiel is.

Aan de respondenten is gevraagd wat mogelijke
redenen zijn om te willen verhuizen naar een andere
woning / woonomgeving. De meest genoemde
reden voor een mogelijke verhuizing is dat de
huidige woning niet levensloopbestendig is: 29%
van de respondenten noemt dit als een mogelijke
aanleiding om te verhuizen. Daarnaast wordt vaak
genoemd dat de tuin te groot is / te veel onderhoud
vergt (28%), en dat de woning te groot is (27%). Voor
veel respondenten is de geschiktheid van de woning
in de (nabije) toekomst dus een belangrijke
aanleiding om mogelijk te verhuizen. Mannen (32%)
geven vaker aan dan vrouwen (23%) dat een te
grote woning een reden kan zijn om te verhuizen.

Door de respondenten worden nog andere redenen
genoemd die mogelijk aanleiding geven tot een
verhuizing (8,5%). Het hebben van een slechte
gezondheid wordt 8 keer genoemd. Enkele
respondenten noemen ook problemen met het
onderhoud en financiële redenen.
Een kwart van de respondenten vindt geen van de
genoemde redenen een aanleiding om te willen
verhuizen.

Voor 27% is het kleine aanbod van winkels een
aanleiding om mogelijk te verhuizen, 21% noemt
onvoldoende zorgvoorzieningen als mogelijke reden
en 16% noemt onvoldoende andere voorzieningen
in het dorp. Ondanks de aanwezigheid van onder
andere de supermarkt is het geringe aanbod aan
winkels voor meer dan een kwart van de
respondenten dus een aanleiding om mogelijk te
verhuizen.

Verhuisplannen
De verhuisgeneigdheid in Winssen is redelijk laag,
79% geeft aan niet te willen verhuizen binnen vijf
jaar (figuur 27). Mannen geven vaker aan
verhuisplannen te hebben (29%) dan vrouwen
(14%). Ook naar leeftijd lijken we een verschil te
vinden, van de jongste leeftijdscategorie (18-35)
geeft 45% aan verhuisplannen te hebben binnen vijf
jaar. Ook de oudste leeftijdscategorie geeft wat
vaker aan te willen verhuizen (22%).

De bereikbaarheid van omliggende dorpen en
steden is voor 16% van de respondenten een
aanleiding om mogelijk te verhuizen.

Figuur 26: Mogelijke redenen voor verhuizing, in %.
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9.Conclusie
De belangrijkste uitkomsten van de vragenlijst en vervolgstappen
Gezondheid

Geschiktheid van de woning en woonomgeving
bij het ouder worden
48% van de respondenten geeft aan de woning en

Het grootste gedeelte van de inwoners voelt zich
gezond (84%). Weinig respondenten worden sterk
belemmerd in de dagelijkse bezigheden thuis of in het
dorp. De vraag is of dit een selectie effect is: Zijn de
mensen die wel sterk worden belemmerd in de
dagelijkse bezigheden al verhuisd, mede doordat het
aanbod van voorzieningen, de bereikbaarheid van
omliggende dorpen en steden, en de woonomgeving
niet geheel passend zijn voor de leefsituatie?

woonomgeving geschikt te vinden om in te blijven
wonen, ook als ze ouder worden. 27% vindt dit niet
geschikt. De meest genoemde reden door
respondenten is dat de woning niet geschikt is om te
blijven wonen (64%).

38% van de respondenten geeft aan dat ze in de
huidige woning willen blijven wonen als ze ouder
worden, 20% zegt dit niet te willen en 42% weet het
(nog) niet zeker. Respondenten ouder dan 65 jaar zijn
er meer van overtuigd dat ze in de huidige woning
willen blijven wonen (50%). De vraag rest of dit van
doen heeft met een uitgesproken wens van oudere
mensen om in de eigen woning te blijven wonen, of
met de mogelijkheid dat een kwetsbaar deel van de
ouderen als is verhuisd.

Gebondenheid
De gebondenheid met het dorp lijkt hoog te zijn.
Gemiddeld wonen respondenten al 33 jaar
aaneengesloten in Winssen. 29% van de
respondenten woont al hun gehele leven in het dorp.
De geneigdheid om te verhuizen is laag, 79% geeft aan
niet van plan zijn te verhuizen binnen vijf jaar.

Woning
88% geeft aan (zeer) tevreden te zijn met de eigen

Mobiliteit en bereikbaarheid

woning. Respondenten voelen zich thuis in de woning
(95%) en vinden dat de woning een goede sfeer
ademt (93%). Een relatief grote groep (17%) vindt de
eigen tuin te groot. Dit zou kunnen wijzen op een te
grote belasting met het onderhoud van de tuin.
Ouderen vinden de tuin vaker te groot.

Bijna alle respondenten geven aan over een rijbewijs
en auto te beschikken. Het auto gebruik ligt dan ook
hoog: 91% geeft aan regelmatig een auto te besturen,
57% doet dit dagelijks.
De bereikbaarheid van de omliggende dorpen en
steden wordt niet als problematisch beschouwd.
Echter, 52% van de respondenten die geen rijbewijs
hebben beoordeelt de bereikbaarheid als matig tot
slecht.

Woonomgeving
87% van de respondenten is tevreden tot zeer
tevreden met de woonomgeving.
Mensen met een minder goede gezondheid zijn
minder tevreden (77%) dan mensen met een goede
gezondheid (89%). Over het onderhoud van openbaar
groen (22%), de kwaliteit van internettoegang
/verbinding (19%), de groenvoorzieningen (18%) en
de geschiktheid voor opgroeiende kinderen (15%) zijn
inwoners het minst tevreden.

Overlast en veiligheid
Mensen in Winssen hebben weinig problemen met
overlast en onveiligheidsgevoelens. Alleen overlast
door hondenpoep (33%) en overlast door zwerfafval,
(36%) worden vaker genoemd. 10% van de
respondenten
is
ontevreden
over
de
verkeersveiligheid in Winssen. Het percentage dat
aangeeft dat er onveilige verkeerssituaties zijn in het
dorp ligt een stuk hoger (58,5%). Respondenten met
thuiswonende kinderen maken zich met name zorgen
over de verkeersveiligheid.
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Contacten

Verhuisredenen

Bijna alle respondenten geven aan dat ze veel contact
hebben met buurt- en dorpsgenoten. 27% geeft
echter aan behoefte te hebben aan meer contact.

De meest genoemde aanleiding voor een mogelijke
verhuizing is dat de huidige woning niet
levensloopbestendig
is
(29%).
Verder wordt vaak genoemd dat de tuin te groot is /
te veel onderhoud vergt (28%), en de woning te groot
is (27%). Verder worden onvoldoende winkels en
zorgvoorzieningen vaker genoemd als mogelijke
redenen voor een toekomstige verhuizing.

Eenzaamheid
Eenzaamheid lijkt weinig voor te komen in Winssen,
8% van de respondenten geeft aan zich soms
eenzaam te voelen. Gevoelens van eenzaamheid
komen relatief vaker voor onder mensen met een
minder goede gezondheid.

Vervolgstappen

Informeel netwerk
86% van de inwoners geeft aan over een informeel

Door middel van de diepte-interviews, workshop en
de vragenlijst is getracht de sociale component (de
wensen en behoeften van de inwoners) van
leefbaarheid in kaart te brengen. De fysieke
component wordt door middel van een ruimtelijke
analyse van het dorp in kaart gebracht. Door de
ruimtelijke kenmerken van het dorp naast de in kaart
gebrachte wensen en behoeften van de inwoners te
leggen, kunnen knelpunten inzichtelijk gemaakt
worden.

netwerk te beschikken buiten de eigen partner. Veel
mensen kunnen een beroep doen op familieleden, en
vrienden en kennissen. Op buren en dorpsgenoten
kan ook vaak een beroep worden gedaan Mensen met
een slechte gezondheid kunnen minder vaak een
beroep doen op een informeel netwerk.

Verbondenheid
Een grote meerderheid van de respondenten voelt
zich verbonden met Winssen. 60% geeft zelfs aan zich
zeer verbonden te voelen met het dorp.

Hierop volgend kan, in samenwerking met de
initiatiefgroep en de dorpsbewoners, nagedacht
worden over mogelijke oplossingen in de fysieke
woonomgeving om beter tegemoet te komen aan de
wensen en behoeften van inwoners.

Voorzieningen
66% van de respondenten is tevreden met het
bestaande aanbod van voorzieningen in Winssen.
Slechts 10% is ontevreden. Respondenten zijn met
name tevreden met het sportcomplex, de Paulus, de
supermarkt en de aangeboden activiteiten voor
ouderen.
De tevredenheid van respondenten met de
voorzieningen voor jonge kinderen en de jeugd ligt
een stuk lager. Met name over de speelmogelijkheden
voor jonge kinderen (44%) en is en de voorzieningen
voor de opgroeiende jeugd (52%) is men ontevreden.
25% van de respondenten is ontevreden over de
voorzieningen voor ouderen in het dorp. De
65plussers zelf zijn echter veel positiever. Slechts 10%
is ontevreden.

Verenigingsleven
Van de inwoners geeft aan actief te zijn in het
verenigingsleven van Winssen. Een grote meerderheid
van de respondenten geeft aan tevreden te zijn over
het verenigingsleven.
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10.

Bijlage

Figuur 27: Type woning, in %.
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Figuur 28: Het % inwoners van Winssen dat in de woning wil blijven wonen als men ouder wordt, uitgesplitst naar leeftijd.
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Figuur 29: Aanpassingen in de woning, in %.
Traplift
Elektrische deuropeners
Hellingbaan naar voordeur
Aangepaste keuken
Uitbreiding van de woning
Badlift of douchestoel
Verbreding van de deuren
Steunbeugels
Lichtschakelaars op zithoogte
Verhoogd toilet
Aangepaste drempels / drempelloos
Slaapkamer(s) op begane grond
Badkamer op begane grond

2%
7%
7%
7%
9%
17%
19%
29%
35%
37%
41%
48%
59%
0%

20%

40%

N = 124

32

60%

80%

100%

