Wonen in Oosterhout
de mening van 55 plussers

Werkgroep wonen

Inleiding
Het wonen in ons dorp Oosterhout heeft voor veel mensen grote voordelen. Naarmate de
leeftijd vordert veranderen vaak de wensen die men heeft voor de ruimte, de plek en de
voorzieningen die er zijn in en rondom de woning. Het is belangrijk om te weten wat de
wensen en verwachtingen zijn voor de toekomstige huisvesting van onze senioren in het
dorp. Daarmee kan dan actief invloed uitgeoefend worden op de plannen die er zijn en
ontwikkeld worden voor het wonen in Oosterhout. En alleen dan kan er rekening gehouden
worden met de behoefte en wensen van de mensen die het aangaat.
Daarom is middels een schriftelijke enquête in het voorjaar van 2022 geprobeerd inzicht te
krijgen in de woonwensen van senioren in Oosterhout. In dit onderzoek was het vooral de
bedoeling er achter te komen of Oosterhouters wel een andere woning willen en welke
kenmerken belangrijk zijn voor een andere woning. Daarnaast zijn de redenen waarom
mensen wel willen verhuizen geïnventariseerd. De resultaten van de enquête worden hier
gepresenteerd.

Werkwijze en deelname
De enquête is opgesteld door werkgroep wonen van de Dorpsagenda. Om de respons, met
name onder senioren, zo groot mogelijk te laten zijn is er voor gekozen de enquête op papier
af te nemen en niet onnodig lang te laten zijn. De enquête werd verspreid als inlegger bij het
maandblad Dorpsgeluiden. Ingevulde enquêtes konden ingeleverd worden bij het dorpshuis
en bij de leden van de werkgroep die in het dorp wonen. De vragenlijst is in bijlage 1
opgenomen.
Deelname
Er zijn in totaal 155 ingevulde enquêtes verwerkt. In 128 daarvan is aangegeven aan dat de
respondent samen met een partner woont. Op grond daarvan hebben we naar schatting de
mening van in totaal 283 personen.
Uit gegevens van de gemeente Overbetuwe blijkt dat er in de doelgroep van 55plusssers in
Oosterhout 993 personen wonen (in 696) woningen. We hebben dus een respons ruim 28%
uit onze doelgroep bereikt.

Hoe wonen de Oosterhouters?
Wat is de woonsituatie nu?
alleenwonend
wonend met partner
met inwonende kinderen
geen antwoord
Totaal

aantal procent
25
16,2
104
67,1
24
15,0
2
1,3
154
100,0

Van de deelnemers woont grootste groep (67,1%) met een partner. En verreweg de meeste
mensen wonen in een koophuis (83,9%).
Woont u in een koop of huurwoning?
koop
huur
Geen antwoord
Totaal

aantal
130
24
1
155

procent
83,9
15,5
0,6
100

De verdeling over het type woning waarin men woont als volgt.
type woning nu
aantal
Vrijstaand
53
twee onder een kap
52
rijtjeswoning
32
woning met alles op bgg
17
Geen antwoord
1
Totaal
155

procent
34,2
33,5
20,6
11,0
0,6
100,0

Een grote meerderheid van de deelnemers 92,9% maakt geen gebruik van zorg aan huis.
Zorg aan huis
ja
nee
Geen antwoord
Totaal

aantal
9
144
2

procent
5,8
92,9
1,3

155

100,0

De leeftijd van de deelnemers.
De verdeling van de leeftijd ziet er volgt uit

We zien dat de leeftijd regelmatig verdeeld is in de doelgroep. De gemiddelde leeftijd is 67,6
jaar. Ook zien we dat er 14 respondenten waren die jonger zijn dan 55 jaar. In de volgende
resultaten zullen we alleen de mensen uit de doelgroep meenemen. De hoofdresultaten zijn
daarmee gebaseerd op 141 antwoorden. Bij de opmerkingen die we rapporteren nemen we
alle respondenten mee.
Ook maken we in de resultaten soms onderscheid tussen twee leeftijdscategorieën. De
deelnemers hebben we daarvoor ingedeeld in een groep senioren die tussen de 55 en 65
jaar zijn (43 mensen ofwel 31% van alle deelnemers) en een groep ouderen die 65 jaar of
ouder (96 mensen) zijn .

De woonwensen van Oosterhouters.
Als er goede mogelijkheden zijn zou u dan willen verhuizen in de toekomst?
Verhuizen
ja
nee
Totaal

aantal
100
41
141

procent
70,9
29,1
100,0

Er is een grote bereidheid (70,9%) onder Oosterhouters om eventueel te willen verhuizen.
De overgrote meerderheid (80,9%) wil dan wel graag in Oosterhout blijven wonen.
Wilt u graag blijven wonen in Oosterhout?
blijven in Oosterhout
ja
ja/nee
nee
Totaal

aantal
114
14
13
141

procent
80,9
9,9
9,2
100,0

Op de vraag of men de woonwensen een keer zou willen bespreken met een onafhankelijk
woonadviseur, werd het volgende geantwoord.

contact met woonadviseur
Ja; in toekomst
Ja, direct
Nee
Geen antwoord
Totaal

aantal
45
12
88
10
155

procent
29,0
7,7
56,8
6,5
100,0

Ruim 36% wil contact met een woonadviseur. Waaruit geconcludeerd kan worden dat er een
duidelijke behoefte is aan gesprekken met een woonadviseur.

Verhuizen en woonwensen
Hiervoor zagen dat ruim 70% zou willen verhuizen. Over het hoe en waarom hiervan het
volgende. Op de vraag: ‘’Als u zou willen verhuizen, waarom hebt u dat tot nu toe nog niet
gedaan?’’ , werden de volgende antwoorden gegeven.1

aantal
Geen
Ja
aanbod nee

45
83

procent
35,2
64,8

Te jong

ja
nee

41
87

32,0
68,0

Te duur ja
nee

13
115

10,2
89,8

gehecht ja
buurt
nee

29
99

22,7
77,3

Te veel
werk

ja
nee

8
120

6,3
93,8

Andere
reden

ja
nee

22
106

17,2
82,8

Van redenen waarom mensen nog niet verhuisd zijn wordt het ontbreken van een geschikt
aanbod (35,2%), het feit dat ze nog te jong zijn (32%) en de gehechtheid aan de straat en
buurt waar nu gewoond wordt het vaakst genoemd (22,7%). Dat het te duur of te veel werk
zou zijn is niet vaak een reden waarom er nog niet verhuisd is.

1

In de volgende tabellen staan percentages van mensen die antwoord hebben gegeven. Bij deze vraag werden 128 antwoorden gegeven.

Als we kijken of deze meningen verschillen in de twee leeftijdscategorieën senioren en
ouderen dan zien we het volgende.

leeftijdsgroep senioren
ouderen
Totaal

geen geschikt
aanbod
nee
Ja
66,7% 33,3%
64,4% 35,6%
65,1% 34,9%

leeftijdsgroep senioren
ouderen
Totaal

te jong
nee
43,6%
78,2%
67,5%

leeftijdsgroep senioren
ouderen
Totaal

te duur
nee
ja
84,6% 15,4%
92,0%
8,0%
89,7% 10,3%

ja
56,4%
21,8%
32,5%

leeftijdsgroep Senioren
Ouderen
Totaal

gehecht aan
buurt
nee
ja
84,6% 15,4%
74,7% 25,3%
77,8% 22,2%

leeftijdsgroep senioren
ouderen
Totaal

te veel werk
nee
ja
94,9%
5,1%
94,3%
5,7%
94,4%
5,6%

leeftijdsgroep Senioren
ouderen
Totaal

andere reden
nee
ja
94,9%
5,1%
77,0% 23,0%
82,5% 17,5%

Het grootste verschil tussen de leeftijdsgroepen is dat de senioren (65 min) zich vaker dan
ouderen (65 plus) te jong voelen. (56 tegen 21%) De senioren kiezen vaker dan de ouderen
als reden van niet te verhuizen dat het te duur is. De ouderen kiezen vaker dan de senioren
als reden dat ze gehecht zijn aan de buurt. De ouderen hebben ook vaker andere redenen
om nog niet verhuisd te zijn. Voor de overige redenen zijn er geen verschillen tussen
leeftijdsgroepen.
De andere redenen waarom mensen nog niet verhuisd zijn die werden opgegeven staan in
een overzicht in bijlage 2

Waarom men in de toekomst eventueel wel zou willen verhuizen wordt gegeven in de
volgende tabel?2
aantal
Kleiner wonen

ja
nee

59
60

procent
49,6
50,4

Zorg nodig

ja
nee

17
102

14,3
85,7

In groep mensen

ja
nee

9
110

7,6
92,4

Gezamenlijke
voorzieningen

ja
nee

15
104

12,6
87,4

Voorzieningen
nabij

ja
nee

53
66

44,5
55,5

Andere reden

ja
nee

17
103

14,2
85,8

De wens om kleiner te wonen (49,6%) en om voorzieningen dichtbij de woning te hebben
(44,5%) worden duidelijk het vaakst gekozen als reden om in de toekomst eventueel te gaan
verhuizen. De behoefte aan zorg, de wens om in een groep te wonen, het hebben van
gezamenlijke voorzieningen worden slecht in ongeveer 10% van de antwoorden gekozen.

2

In de volgende tabellen staan percentages van mensen die antwoord hebben gegeven. Bij deze vraag werden 119 antwoorden gegeven.

Als we kijken of deze meningen verschillen in de twee leeftijdscategorieën senioren en
ouderen dan zien we het volgende.

kleiner wonen
nee
ja
leeftijdsgroep senioren 41,0% 59,0%
ouderen 55,7% 44,3%
Totaal
50,8% 49,2%

Leeftijdsgroep Senioren
Ouderen
Totaal

Leeftijdsgroep Senioren
Ouderen
Totaal

zorg nodig
nee
ja
92,3%
7,7%
83,5% 16,5%
86,4% 13,6%

graag met
groep mensen
nee
ja
94,9%
5,1%
91,1%
8,9%
92,4%
7,6%

Totaal

gezamenlijke
voorzieningen
nee
ja
87,2%
12,8%
87,3%
12,7%
87,3%
12,7%
voorzieningen
dichtbij
nee
ja
61,5%
38,5%
53,2%
46,8%
55,9%
44,1%

Leeftijdsgroep Senioren
Ouderen
Totaal

Andere redenen
nee
ja
82,1%
17,9%
87,5%
12,5%
85,7%
14,3%

Leeftijdsgroep Senioren
Ouderen
Totaal

Leeftijdsgroep

Senioren
Ouderen

De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn beperkt. We zien dat er relatief meer senioren
(59%) zijn die kleiner willen wonen dan ouderen (44,3%). Verder kiezen ouderen vaker voor
de wens om voorzieningen dichtbij te hebben en voor de behoefte aan zorg als reden om te
verhuizen.

Waar zou men later willen gaan wonen?

type woning later
aantal

procent

vrijstaand

6

4,3

twee onder een kap

4

2,8

appartement

16

11,3

appartement of woning
met alles op bgg

31

22,0

woning met alles op bgg

69

48,9

geen antwoord

15

10,6

Totaal

141

100,0

Het is heel erg duidelijk dat een woning met alles op de begane grond de
meest gewenste toekomstige woonsituatie is (48,9%). De groep die eventueel
een appartement zou willen is ook aanzienlijk (11,3% en 22%).
Als we een vergelijking van de gewenste woonsituatie met de woonsituatie nu
dan we zien heel grote verschillen.

Van de mensen die nu in vrijstaande huizen en twee onder een kap woningen
wonen, wil de grote meerderheid naar een woning die alles gelijkvloers heeft
of een naar een appartement.
Als we de gewenste woonsituatie in de toekomst in de twee leeftijdsgroepen
vergelijken dan zien we het volgende

Senioren
Ouderen

vrijstaand

Twee onder
een kap

apparte
ment

Appartement
of gelijkvloers

gelijkvloers

Geen
antwoord

9,3%
2,1%

0%
4,1%

14,1%
10,3%

27,9%
19,6%

41,9
50,5%

7,0%
13,4%

De verschillen tussen senioren (65 min) en ouderen (65 plus) zijn dat er meer senioren zijn
dan ouderen die voor een appartement zouden kiezen. Wat minder ouderen zouden een
appartement willen.

Aspecten belangrijk bij een andere woning.
Welke aspecten vindt u belangrijk bij een andere woning?3

aantal procent
67
51,1
64
48,9

Parkeergelegenheid

ja
nee

Slaapkamers
gelijkvloers

ja
nee

91
40

69,5
30,5

betaalbaarheid

ja
nee

70
61

53,4
46,6

Voorzieningen
nabij

ja
nee

71
60

54,2
45,8

tuin

ja
nee

68
63

51,9
48,1

balkon

ja
nee

30
101

22,9
77,1

Ingericht voor
ouderen

ja
nee

73
58

55,7
44,3

Zorg dichtbij

ja
nee

59
72

45,0
55,0

3

In de volgende tabellen staan percentages van mensen die antwoord hebben gegeven. Bij deze vraag werden 131 antwoorden gegeven.

De wens om gelijkvloers te wonen is wat de Oosterhouters het vaakst (69,5%) belangrijk
vinden bij een andere woning. De andere aspecten, parkeergelegenheid, betaalbaarheid,
voorzieningen dichtbij, inrichting gericht op ouderen en het hebben van een tuin, worden
allemaal in ongeveer de helft van de antwoorden genoemd. Opvallend is dat “zorg dichtbij”
minder vaak (45% ) genoemd worden dan de andere aspecten. Het hebben van een balkon
wordt door slechts door 22,9 % belangrijk gevonden.
Als we kijken of deze meningen verschillen in de twee leeftijdscategorieën senioren en
ouderen dan zien we het volgende.

leeftijdsgroep senior
oudere
Totaal

Leeftijdsgroep senior
oudere
Totaal

Slaapk./alles
gelijkvloers
nee
ja
35,7% 64,3%
28,7% 71,3%
31,0% 69,0%
betaalbaarheid
nee
ja
50,0% 50,0%
43,7% 56,3%
45,7% 54,3%

voorzieningen
nabij
nee
ja
Leeftijdsgroep senior
40,5% 59,5%
oudere 47,1% 52,9%
Totaal
45,0% 55,0%
tuin
nee
ja
Leeftijdsgroep senior
40,5% 59,5%
oudere 50,6% 49,4%
Totaal
47,3% 52,7%

Leeftijdsgroep senior
oudere
Totaal

balkon
nee
ja
76,2% 23,8%
77,0% 23,0%
76,7% 23,3%

Leeftijdsgroep senior
oudere
Totaal

inrichting voor
ouderen
nee
ja
45,2% 54,8%
43,7% 56,3%
44,2% 55,8%

Leeftijdsgroep senior
oudere
Totaal

zorg dichtbij
nee
ja
59,5% 40,5%
52,9% 47,1%
55,0% 45,0%

parkeergelegenheid
nee
ja
leeftijdsgroep senior
50,0% 50,0%
oudere
48,9% 51,1%
Totaa
49,2% 50,8%

Ouderen vinden vaker dan senioren de zorg dichtbij, het gelijkvloers zijn van de woning en
de betaalbaarheid belangrijkere aspecten bij een andere woning. Daar tegenover staat dat
senioren (jonger dan 65 jaar) vaker dan ouderen voorzieningen dichtbij de woning en een
tuin belangrijker vinden.

Samenvattende conclusie
De enquête over de woonwensen van 55 plussers in Oosterhout heeft een grote respons
gehaald. Er werden 155 ingevulde formulieren verwerkt. De gemiddelde leeftijd van de
deelnemers was 67,6 jaar. Twee derde woont met een partner en ruim 80% in koophuis.
Ruim 36% wil contact met een woonadviseur. Waaruit geconcludeerd kan worden dat er een
duidelijke behoefte is aan gesprekken met een woonadviseur.
Er is een grote bereidheid (70,9%) onder Oosterhouters om eventueel te willen verhuizen.
De overgrote meerderheid (80,9%) wil dan wel graag in Oosterhout blijven wonen.
Van redenen waarom mensen nog niet verhuisd zijn wordt het ontbreken van een geschikt
aanbod (35,2%), het feit dat ze nog te jong zijn (32%) en de gehechtheid aan de straat en
buurt waar nu gewoond wordt het vaakst genoemd (22,7%). Dat het te duur of te veel werk
zou zijn is niet vaak een reden waarom er nog niet verhuisd is.
Het grootste verschil tussen de leeftijdsgroepen is dat de senioren (65 min) zich vaker dan
ouderen (65 plus) te jong voelen. (56 tegen 21%) De senioren kiezen vaker dan de ouderen
als reden van niet te verhuizen dat het te duur is. De ouderen kiezen vaker dan de senioren
als reden dat ze gehecht zijn aan de buurt.
De wens om kleiner te wonen (49,6%) en om voorzieningen dichtbij de woning te hebben
(44,5%) worden duidelijk het vaakst gekozen als reden om in de toekomst eventueel te gaan
verhuizen. De behoefte aan zorg, de wens om in een groep te wonen, het hebben van
gezamenlijke voorzieningen worden slecht in ongeveer 10% van de antwoorden gekozen.
Hierbij zijn er nauwelijks verschillen tussen senioren en ouderen.
De wens om gelijkvloers te wonen is wat de Oosterhouters het vaakst (69,5%) belangrijk
vinden bij een andere woning. De andere aspecten, parkeergelegenheid, betaalbaarheid,
voorzieningen dichtbij, inrichting gericht op ouderen en het hebben van een tuin, worden
allemaal in ongeveer de helft van de antwoorden genoemd. Opvallend is dat “zorg dichtbij”
minder vaak (45% ) genoemd worden dan de andere aspecten. Het hebben van een balkon
wordt door slechts door 22,9 % belangrijk gevonden.
Ouderen vinden vaker dan senioren de zorg dichtbij, het gelijkvloers zijn van de woning en
de betaalbaarheid belangrijkere aspecten bij een andere woning. Daar tegenover staat dat
senioren (jonger dan 65 jaar) vaker dan ouderen voorzieningen dichtbij de woning en een
tuin belangrijker vinden.
Het algemene beeld is dat een grote meerderheid 55 plussers in Oosterhout die nu in
vrijstaande huizen en twee onder een kap woningen wonen, zou willen verhuizen wil naar
een woning die alles gelijkvloers heeft of een naar een appartement.

BIJLAGE 1. De enquête.

Werkgroep wonen
Enquête Woonwensen senioren Oosterhout. (Steeds aankruisen wat van toepassing is)
1. Hoe is uw woonsituatie?
o Alleenwonend
o Wonend met partner
o Met inwonende kinderen
o Inwonend bij kinderen

2. Woont u in een koop- of huurwoning?
o Koopwoning
o Huurwoning

3. Wat voor type woning heeft u?
o Vrijstaand
o Twee-onder een kap
o Rijtjeswoning
o Appartement
o Woning met alle voorzieningen op de begane grond
4. Als er goede mogelijkheden zijn zou u dan willen verhuizen in de toekomst?
o Ja
o Nee
5. Wilt u graag in Oosterhout blijven wonen?
o Ja
o Nee
6. Als u zou willen verhuizen, waarom hebt u dat tot nu toe nog niet gedaan?
o Er is geen geschikt aanbod
o Ik ben nog te jong
o Verhuizen is te duur
o Ik wil niet weg uit mijn buurt of straat
o Ik zie heel erg op tegen het werk
o Andere redenen:………………………………………………………………………………..

7. Waarom zou u eventueel willen verhuizen?
o Wil graag kleiner wonen
o Zorg nodig
o Wil graag met groep mensen (familie, vrienden) wonen

o Wil graag een woning met gezamenlijke voorzieningen
o Wil graag voorzieningen in nabijheid van de woning
o Andere redenen:……………………………………………………………………………….

8. Naar welk soort woning zou u eventueel willen verhuizen?
o Vrijstaand
o Twee-onder een kap
o Rijtjeswoning
o Appartement
o Woning met alle voorzieningen op de begane grond

9. Welke aspecten vindt u belangrijk bij een andere woning?
o Parkeergelegenheid
o Slaapkamer gelijkvloers
o Betaalbaarheid
o Voorzieningen in nabijheid van de woning
o Tuin
o Balkon
o Ingericht op ouderen (brede deuren etc.)
o Zorg dichtbij

10. Zou u uw woonwensen een keer willen bespreken met een woonadviseur?
o Ja: in de toekomst
o Ja; de woonadviseur mag contact met mij opnemen via telefoonnummer
………………………………………………………………….
o Nee

11. Wat is uw leeftijd?................................................................

12. Maakt u gebruik van zorg aan huis?
o Nee
o Ja, hoe vaak? : …………………………………………

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

De enquête ingevuld inleveren kan bij het dorpshuis of bij één van de volgende adressen:

Kweldam 31, Peperstraat 47, De Kemperbongerd 16, Bloemenhof 9, De Onderijen 22.
Opsturen met de post kan ook naar Werkgroep wonen, Kweldam 31, 6678DK Oosterhout.
Moeten we hem ophalen bel dan even met 0649255201 of 0657568145 of 0621292920.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

BIJLAGE 2
De andere redenen waarom mensen nog niet verhuisd zijn.
aanbod buiten proportie duur
alleen als ik gehandicapt zou raken en mijn huidige woning niet geschikt is voor aanpassingen
appartement niet in ons dorp
ben gehecht aan mijn huis en tuin
ben zojuist verhuisd
binding kind; werk Nijmegen
de een wel de ander niet
geen behoefte nog
geen huurhuis te krijgen
gehecht aan dit huis met mooi uitzicht
het huis pas nu nog
kinderen wonen nog thuis
kleiner huis is niet goedkoper
nee
net verhuisd naar Oosterhout
nog niet aan de orde
nog niet aan toe
nog niet aan toe eerder
omdat de woningbouw de vriendjes voorrang geeft
pas verhuizen als veel zorg nodig
verhuizen nog niet aan de orde
vind huidige locatie prima
wil niet verhuizen
woonaanbod te duur
zit nog goed
zolang het gaat graag blijven
zolang ik gezond blijf gaat het goed zo

BIJLAGE 3
De andere redenen waarom mensen eventueel zou willen verhuizen staan het overzicht.
alleen als mijn huidige woningen niet geschikt blijkt voor aanpassingen
alles gelijkvloers
badkamer en slaapkamer begane grond
beter openbaar vervoer
bij goed aanbod
bij kinderen wonen
gelijkvloers; praktisch ivm leeftijd
Ja
kleiner wonen is klimaatvriendelijker; moderne woning minder zorgen/onderhoud
leuke seniorenwoning
meer privacy
meer tuin
minder onderhoud tuin
Nee
ouderenwoning
plaats waar vrienden wonen
ruimere tuin
tuin en onderhoud wordt teveel
tuin te groot
vanwege onze leeftijd
wil graag ouder worden
zelfde woning maar nettere buurt
Total

BIJLAGE 4
Algemene opmerkingen

alles gelijkvloers
als er doorstroommogelijkheden zijn zodat jongeren in het dorp kunnen blijven wonen
zou dat zeker een extra stimulans zijn om te verhuizen.
als er iets passend wordt gebouwd is er een betere doorstroom. Beter betaalbare
woningen
Als het zo doorgaat met het volbouwen van allerlei onzin wonen we dadelijk niet in
een klein rustig dorp maar in een hectische stad. Dus dadelijk weg rust en vrijheid en
natuur. En als je alles wilt hebben moet je maar naar de stad gaan.
appartement met uitzicht op de waal; winkel in het dorpshart
behoefte aan appartementen met groot balkon, lift, parkeerkelder, kelderbox; min opp
75m2,3-5 verdiepingenmoderne uitstraling en hoogwaardige afwerking.
Een droom: woonvoorziening met zorg
Een knarrenhofje zou welkom zijn. 2 lagen met gemeenschappelijke ruimte. Hoek
Peperstraat/Gansstraat zou geschikt zijn ; oude bejaardenwoningen slopen
ER is behoefte aan goedkope woningen voorstarters en senioren. Prijzen liggen erg
hoog . Te veel in het hogere segment
fijn dat hier aandacht aan wordt gegeven.
geen hoogbouw in het dorp. Wenst werkgroep veel succes toe.
graag bejaardenwoning met 2 slaapkamers
grotere berging
het dorp verloedert; opmerkingen over buurt
Ik denk dat een zorgvoorziening, zorghotel of iets dergelijks in de toekomst voor
Oosterhout heel gewenst is.
Ik hoop dat Oosterhout gaat voorzien in woningen voor jong en oud en dan
betaalbaar. Beide groepen behouden voor de gemeenschap
In Oosterhout een aanbod ontwikkelen voor levensbestendige woningen
klein goedkoop (betaalbaar) woningen
meer aandacht voor leefbaarheid; veilige starten; winkels
mooi dat we dit doen; is er iets te doen met grond Stationsstraat naast feelgood en
speelparadijs
Oosterhout wordt niet mooier (bv Park15); liever iets met treinstation
Per welke periode kan zoiets mogelijk worden. Wel woonadvisuer geen
telefoonnummer!!
prioriteit voor starters
schoonmaak + technische zorg (reparatie in huis en tuin ) is schaars Is daar iets an te
doen?
seniorenwoningen op hetzelfde terrein als een school lijkt me absoluut geen optie.
Schijnt wel de bedoeling te zijn met de nieuwe plannen. Verkeers- en lawaaioverlast.
veel succes met de actie
verloedering dorp; opmerking over overlast stoken

voorkeur voor eco buurt of wijk
voorzieningen nodig in dorp: winkels, huisartspost
we hopen dat er in de toekomst meer voorzieningen en aangepaste woningen komen
voor ouderen
we hopen dat er senioren woningen of appartementen gebouwd worden
we zijn niet gebonden aan Oosterhout of de regio. Maar dat wil niet zeggen dat we
hier niet meer willen wonen. Nieuwe woning (kleiner maar vrijstaand of appartement
hangt af van gezondheid over +/- 10 jaar
willen wel een andere woning in Oosterhout maar zien dit niet gebeuren. Er zijn geen
oudedagsvoorzieningen aanwezig.
wonen in O sinds 1-12-21. Verhuizen voorlopig niet aan de orde. Wel willen we graag
meer voorzieningen in de buurt, zoals winkels en activiteiten, wandelen zonder veel
verkeer op de Waaldijk
woning gedateerd , verbouwen naar slk beneden voorkeur. Gehecht aan Oosterhout.
Persoonlijk verhaal
woningsplitsing of bouwen zorgwoning op het erf is relevant
woongenot O verhogen door aanpak geluidsoverlastA15 en verwijderen Eifeltorens
(elektriciteit ondergronds aanbrengen)
Zelf eigen huis aangepast; belangrijk was de wens om in leeftijdsgemeleerde buurt te
wonen
zo lang mogelijk blijven wonen; traplift
zolang de huizenmarkt zo overspannen is als nu is het vinden van een nieuw huis
rampzalig. Maar goed dat u er mee bezig bent.
zou graag zorgwoning op eigen perceel kunnen plaatsen; gemeente zou dit
betermoeten communiceren en stimuleren om zo lang mogelijk thuis wonen mogelijk
te maken en de zorg te ontlaten

