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RAPPORT OSO WOONENQUETE 2019 

 

INLEIDING 

 

De Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO) heeft in september en oktober 

2019 een Woonenquête gehouden onder haar leden. 

De OSO, opgericht in 2016, heeft als doelstelling de belangen te behartigen van de senioren 

in Ooststellingwerf. In eerste instantie heeft zij gekozen voor de thema’s: wonen, zorg en 

welzijn. Als speerpunt van haar activiteiten in 2019 heeft het bestuur “wonen” centraal 

gesteld. 

Tijdens gesprekken met de gemeenteraadsfracties en twee wethouders van Ooststellingwerf is 

gebleken dat er zowel bij het OSO bestuur als bij de “politiek” nog veel onduidelijkheid is 

over wat senioren beleven als een goede woonsituatie en wat daarbij de wensen en verlangens 

zijn. Maar ook is men niet goed op de hoogte welke moeilijkheden senioren ondervinden 

wanneer zij op zoek zijn naar een geschikte seniorenwoning in de gemeente. 

 

Vanwege die onduidelijkheid wil het OSO bestuur er via deze enquête achter komen hoe 

senioren denken over hun woonsituatie en veranderingen die hierbij soms noodzakelijk zijn. 

Met de uitkomst er van kan het bestuur verder in gesprek gaan met de gemeenteraad en 

wijzen op wensen, verlangens, mogelijkheden en moeilijkheden. 

Alle  300 OSO leden hebben de enquête in september 2019 thuis bezorgd gekregen. 

Bijna 30% van hen heeft de enquête ingevuld en ingeleverd. Daarnaast hebben 9 andere 

belangstellenden gereageerd op een bericht in de krant en ook aan de enquête meegedaan. 

In totaal was dit een respons van 89 ingevulde formulieren. 

De twee OSO ouderenadviseurs hebben enkele OSO leden, op hun verzoek, geholpen bij het 

invullen van de enquête. 

8 personen hebben via de enquête aangegeven het op prijs te stellen om een advies t.a.v. hun 

woonsituatie van de Voorlichting en Advies Commissie Ooststellingwerf (VAC) te krijgen. 

 

In dit rapport tracht het bestuur een duidelijk beeld te geven van de verkregen uitkomsten. 

In eerste instantie gaat zij hierover in gesprek met de wethouder mevrouw F. Hijlkema die 

Bouwen en Wonen in haar portefeuille heeft. Ook zal er daarna contact worden opgenomen 

met de fracties in de gemeenteraad.  

Het OSO bestuur sluit niet uit dat er na deze gesprekken behoefte zal zijn om dieper op het 

onderwerp in te gaan en dat er later een vervolg komt op deze eerste enquête. 

Op bladzijde 6 van dit rapport staat een aantal door het OSO bestuur geformuleerde 

conclusies  en aanbevelingen. 

 

Maart 2020  Het OSO bestuur 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

20% van de personen is  gedeeltelijk tevreden over de woning. 

Zaken waarover men niet tevreden is zijn: 

- De woning is te groot 

- De woning is niet gelijkvloers 

- De tuin is te groot 

Bijna alle personen denken binnen 10 jaar hulp nodig te hebben, zowel wat betreft voor 

huishoudelijke hulp als voor het werk in de tuin. 

 

35% van hen denkt binnen 10 jaar aanpassingen aan de woning te moeten doen. 

 

10% geeft aan te willen verhuizen.    

25% geeft aan het liefst bij voorzieningen te wonen  

15% wil graag naar een seniorencomplex of een verzorgingshuis 

25% wil graag naar een toekomstbestendige seniorenwoning 

 

90% heeft geen klachten over de woonomgeving. 

 

23% is op de hoogte van de situatie op de woningmarkt 

77% is hiervan niet of slechts gedeeltelijk op de hoogte 

 

 

Het OSO bestuur doet de volgende aanbevelingen 

 

Meer en duidelijke informatie door de Gemeente en de wooncorporaties Actium en 

Woon Friesland aan senioren in Ooststellingwerf betreffende: 

 

- Het gemeentelijk beleid t.a.v. wonen en woningen, inclusief de visie voor de 

toekomst 

 

- Het aanbod van levensloopbestendige woningen in de gemeente 

 

- De mogelijkheid om voor een dergelijke woning in aanmerking te komen 

 

- De manier waarop men de wooncorporaties Actium en WoonFriesland kan/moet 

benaderen, met eventueel een aanbod tot hulp bij het gebruiken van de computer 

 

- Meer en duidelijke voorlichting over leningsmogelijkheden via “de Verzilver- en 

Blijverslening” 

 

- Meer voorlichting over de “Huistest” 

 

- De mogelijkheid van eenvoudige tuinhulp via het gemeentelijk project “Wijknet” 

 

- Voor de OSO blijven “Zorg, Welzijn en Wonen voor senioren” zaken waar grote  

aandacht aan moet worden geschonken 


