ENQUÊTE

TOEKOMST

WONEN

EN ZORG OP MARKEN

Als projectteam van het Zorgplan Marken streven wij naar een situatie waarbij inwoners van
Marken, ondanks bepaalde aandoeningen, zo lang mogelijk op Marken kunnen blijven
wonen. Daarvoor moeten wij eerst weten wat de behoefte op Marken is. Daarom ontvangt u
deze enquête. Door het invullen en inleveren van deze enquête werkt u mee aan het
mogelijk realiseren van een kleinschalige zorgaccommodatie op Marken. Soms zijn
meerdere antwoorden mogelijk (aankruisen: 0), of u moet binnen het antwoord zaken
omcirkelen (zie vetgedrukt in het antwoord). U mag altijd meer informatie erbij schrijven of
los toevoegen. Overal waar alleen ‘ik‘, ‘mij’, ‘u’ of ‘uw’ staat, slaat dat ook op uw eventuele
huisgenoot. Wij zien namelijk graag één ingevulde enquête per huishouden op Marken.
Resultaten worden uiterlijk in maart 2019 bekend gemaakt (niet herleidbaar naar de invuller).
1. Tot welke leeftijdsgroep behoort u en uw eventuele huisgenoot?
Zelf:
Huisgenoot:

0
0

tot 50 jaar
tot 50 jaar

0
0

50 tot 70 jaar
50 tot 70 jaar

0
0

70 + jaar
70 + jaar

2. Wat is uw woonsituatie?
Ik woon in een huur/koop woning met/zonder aanpassingen
3.Wat is de woonambitie van u en uw eventuele huisgenoot?
0 ik wil zo lang mogelijk in mijn huidige woning blijven en kan deze wel/niet aanpassen
0 ik zou binnen 5 / 10 / 15 jaar willen verhuizen naar gelijkvloerse huur/koop woning
0 ik sta ingeschreven bij Woningnet/Woonmatch voor een gelijkvloerse sociale huurwoning
Toelichting/opmerking: ………………………………………………………………………………..
4. Tot welke doelgroep behoort u en uw eventuele huisgenoot?
Ik heb wel/geen zorg aan huis nodig en ontvang die wel/niet d.m.v. thuiszorg/mantelzorg
0 ik bereid mij wel/niet voor op een toekomstige situatie waarbij ik zorg aan huis nodig heb
5. Verleent u en uw eventuele huisgenoot zelf mantelzorg en/of overige hulp?
Ik verleen zelf wel/geen mantelzorg (aan het lijf: verbinden, wassen, kleden, et cetera)
Ik verleen zelf wel/geen overige hulp (boodschappen, tuin, administratie, et cetera)
Toelichting/opmerking: ……………………………………………………………………………….
Aan wie verleent u en/of uw huisgenoot mantelzorg aan het lijf en/of overige hulp?
0
0
0
0

aan mijn huisgenoot
aan een familielid van mij en/of mijn huisgenoot
aan een buurman/buurvrouw/kennis
aan een vriend/vriendin van mij en/of mijn huisgenoot

6. Op welk gebied ervaart u en uw eventuele huisgenoot een kwetsbaarheid?
0
0
0
0
0

chronische ziekte
lichamelijke beperking
problemen met het geheugen
fysieke problemen
geen kwetsbaarheid

Toelichting/opmerking: ………………………………………………………………………………..
7. Maakt u en/of uw huisgenoot gebruik van hulpmiddelen (rolstoel, alarmering, etc.)
0 ja, namelijk: …………………………………………………………………………………………
0 nee
Onderstaande vragen gaan over uw toekomst. Gelieve aangeven wat uw wensen zijn
met betrekking tot wonen en zorg op Marken voor u en/of uw huisgenoot.
8a. Stel dat u naar een tijdelijke opvang moet om te herstellen van een operatie of
anderszins. Waar zou u dan het liefst willen herstellen?
0 op een locatie op Marken

of

0 op een locatie in de regio buiten Marken

0 eventuele toelichting/opmerking: ……………………………………………………..
8b. Stel dat u om wat voor redenen dan ook gebruik moet maken van een dagopvang.
Waar zou u dan het liefst naar toe gaan?
0

op een locatie op Marken

of

0

op een locatie in de regio buiten Marken

0

eventuele toelichting/opmerking: ………………………………………………………

8c. Stel dat u door lichamelijke problemen niet meer voor u zelf kan zorgen en ook niet
meer thuis kan blijven wonen. Waar zou u dan het liefst willen worden verzorgd?
0 op een locatie op Marken
0

of

0

op een locatie in de regio buiten Marken

eventuele toelichting/opmerking: …………………………………………………………

8d. Stel dat u door problemen met het geheugen niet meer thuis kan blijven wonen.
Waar zou u dan het liefst willen wonen?
0 op een locatie op Marken
0

of

0

op een locatie in de regio buiten Marken

eventuele toelichting/opmerking: ………………………………………………………

Bedankt voor het invullen van deze enquête.
U kunt dit inleveren bij:
-Het Trefpunt

Kerkbuurt 90

LET OP!

-Jan Commandeur
-Wilma de Visser
-Aaltje Zeeman

Buurterstraat 41
Minneweg 24
Noorderwerfstraat 2

Graag uiterlijk
18 januari 2019
inleveren!

