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1. Inleiding 
 

Leefbaarheid in Doornenburg

 
In het kader van het Krachtige Kernen (KRAKE) project 
is de leefbaarheid in Doornenburg in kaart gebracht. 
Doornenburg 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.  

 
Krachtige Kernen (KRAKE) - Woon Community 
Gevolgen van demografische ontwikkelingen 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. 
 
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 
behoefteonderzoek 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 
zullen ontwerprichtlijnen voor de woonomgeving in 
kleine kernen worden ontwikkeld.  
 
 
 

 
Deze richtlijnen geven 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.  
 
De ontwerpaanbevelingen worden toegepast op de 
specifieke situatie van de deelnemende dorpen, maar 
zullen ook worden omgezet tot een algemene 
handreiking die toepasbaar is in andere dorpen en 
gemeenten. 
 

Leefbaarheid 
Leefbaarheid 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). 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 Doornenburg, in de periode april 
en mei 2018. Samen met de resultaten van de eerder 
gehouden groepsinterviews (over woonwensen) en de 
fotoworkshop (over ervaringen met de leefomgeving) 
geven de resultaten van dit enquêteonderzoek een 
goed beeld van de wensen en behoeften van de 
Doornenburgers. 
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Doornenburg 
Doornenburg is een dorp in de Gelderlandse 
gemeente Lingewaard, in het stroomgebied van de 
Waal, de Rijn en de Linge. Lingewaard heeft iets meer 
dan 46.000 inwoners, van wie er circa 2.725 in 
Doornenburg wonen. Doornenburg kenmerkt zich 
door de unieke ligging bij de splitsing van de Rijn in het 
Pannerdensch Kanaal en de Waal en kent twee 
beeldbepalende bezienswaardigheden; Kasteel 
Doornenburg en Fort Pannerden. In het dorp zijn 
verschillende voorzieningen aanwezig, zoals een 
supermarkt, een bakker, een basisschool, het 
ontmoetingscentrum, de kerk, de huisarts en een 
fysiotherapeut. Het verenigingsleven is sterk aanwezig 
in Doornenburg.  
 
In de bevolkingsopbouw van Doornenburg is in de 
laatste tien jaar een verandering waar te nemen. In 
2007 was het percentage inwoners van boven de 65 
jaar nog ongeveer 14,5% (CBS, 2007²), in 2017 was dit 
percentage gestegen naar ongeveer 21% (CBS, 2017³). 
Het percentage inwoners tussen de 25 en 45 jaar is 
juist gedaald, van ongeveer 26,5% in 2007 naar 
ongeveer 18% in 2017. De CBS gegevens van 2007 en 
2017 laten ook een lichte verschuiving in 
huishoudsamenstelling zien. Het aantal gezinnen met 
kinderen is gedaald met ongeveer 5%, terwijl het 
aantal huishoudens zonder kinderen en het aantal 
eenpersoonshuishoudens toenam met respectievelijk 
2% en 3%. Het inwonersaantal van Doornenburg is in 
de afgelopen tien jaar nauwelijks gedaald, in 2007 
waren er circa 2.750 inwoners en op dit moment zijn 
dit er circa 2.725. Bovenstaande cijfers met betrekking 
tot veranderingen in de leeftijdsopbouw van de 
bevolking en in de samenstelling van de huishoudens 
in Doornenburg duiden op vergrijzing.  
 

 
 
 
 
 
 

Opbouw van dit rapport 
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 
Doornenburg en hun achtergrond. Hoofdstuk 4 gaat in 
op de tevredenheid van de inwoners met de eigen 
woning. Hoofdstuk 5 beschrijft de tevredenheid van 
de Doornenburgers met (verschillende aspecten van) 
de woonomgeving. Hoofdstuk 6 gaat in op de sociale 
infrastructuur van het dorp; de contacten, ervaren 
verbondenheid en gevoelens van sociale 
(on)veiligheid. Hoofdstuk 7 beschrijft de tevredenheid 
met het aanbod van de aanwezige voorzieningen in 
Doornenburg. Hoofdstuk 8 geeft een beeld van de 
verhuisgeneigdheid, verbouw- en verhuisplannen en 
woonwensen van de inwoners. Tot slot beschrijft 
hoofdstuk 9 de conclusies voortkomend uit het 
enquêteonderzoek en de vervolgstappen in het 
onderzoekstraject. 

 
 

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

²Centraal Bureau voor de Statistiek (2007). 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=14600,14604&D3=3&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T 
³Centraal Bureau voor de Statistiek (2017). Kerncijfers wijken en 
buurten 2017. Geraadpleegd van: 
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83765NED&D1=4
-11,27-30&D2=9313,9317&HDR=T&STB=G1&VW=T 
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2. Onderzoeksopzet 
 

Methode en respons 

 
Werkwijze 
In samenwerking met de Werkgroep Doornenburg 
brengt het lectoraat Architecture in Health (van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) de behoeften 
en wensen van dorpsbewoners in kaart met 
betrekking tot hun woonomgeving. Hier zijn 
verschillende methoden voor gebruikt, waaronder 
groepsinterviews met starters en senioren over 
woonwensen, een exploratieve fotoworkshop, en 
afsluitend een enquêteonderzoek onder alle 
huishoudens in het dorp. Tevens wordt er gewerkt aan 
een sociaal-ruimtelijke analyse om zo de fysieke 
omgeving van het dorp in kaart te brengen. 
 
Medewerkers van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen zijn begonnen met groepsinterviews met 
twee groepen senioren en één groep starters om de 
woonwensen en (eventuele) verhuisgeneigdheid van 
deze doelgroepen in kaart te brengen. De resultaten 
van de groepsinterviews zijn gebruikt als een eerste 
indicatie van de ideeën, wensen en behoeften van 
deze groepen inwoners. Daarnaast is in maart 2018 
een exploratieve fotoworkshop gehouden waar 
negentien inwoners uit Doornenburg, verschillend 
naar geslacht en leeftijd, aan hebben deelgenomen. 
De deelnemers zijn vooraf gevraagd foto’s te maken 
van plekken in het dorp waar ze een positieve of juist 
negatieve associatie bij hadden. Tijdens de workshop 
zijn deze emoties en ervaringen bij de foto’s 
besproken en de locaties op een plattegrond van het 
dorp aangegeven, wat een beeld geeft over de 
ervaring van de woonomgeving door de inwoners van 
Doornenburg. De resultaten van de groepsinterviews 
en de exploratieve fotoworkshop zijn gebruikt als 
input voor het opstellen van de vragenlijst. 
 

Vragenlijst 
Voor het in kaart brengen van de wensen en 
behoeften van de dorpsbewoners zijn 1121⁴ 
huishoudens benaderd in Doornenburg. Door 
vrijwilligers uit het dorp zijn in de eerste week van april 
2018 huis aan huis de vragenlijsten met begeleidende 
brief en handleiding verspreid. Het was mogelijk de 
vragenlijst schriftelijk dan wel online in te vullen. Alle 
huishoudens binnen Doornenburg zijn benaderd.  

 
 
Binnen elk huishouden is willekeurig één persoon 
gevraagd de vragenlijst in te vullen: diegene die als 
eerste jarig is en ouder is dan 18 jaar.  
 
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). Ook werden respondenten gevraagd naar hun 
behoeften en wensen met betrekking tot de huidige 
woning, verhuisgeneigdheid en woonwensen voor de 
(nabije) toekomst. 

 
Respons en weging 
Van de 1121 benaderde huishoudens zijn uiteindelijk 
480 vragenlijsten ingevuld. Dit komt neer op een 
respons van 43%.  
 
Onder de respondenten die de vragenlijst hebben 
ingevuld is een lichte oververtegenwoordiging te zien 
van oudere mannen. Jongeren, zowel mannen als 
vrouwen, zijn ondervertegenwoordigd evenals 
eenpersoonshuishoudens. De vragenlijst is door 224 
mannen (47%) en 254 vrouwen (53%) ingevuld. De 
verdeling naar leeftijd is te zien in tabel 1. Van twee 
respondenten is de leeftijd niet bekend. Om een 
representatief beeld te kunnen geven van de 
opvattingen van alle dorpsbewoners zijn de resultaten 
gewogen naar leeftijd, geslacht en huishoudens-
situatie op basis van de gegevens van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (2017).  
 

⁴In Doornenburg zijn er 1136 adressen. In samenspraak met het de 
werkgroep zijn de adressen zonder woonfunctie en de adressen van 
leegstaande woningen er uit gehaald.  
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Tabel 1: Verdeling van de respondenten naar leeftijd, 
voor weging 

Leeftijdscategorie Respons Percentage 

18 – 35  38 8% 

36 – 50  109 23% 

51 – 65  167 35% 

65 + 164 34% 

N = 478 

 
Van de 480 respondenten woont 19% in een 
eenpersoonshuishouden, woont 3% zonder partner, 
maar met (een) kind(eren), woont 32% samen met 
een partner en (een) kind(eren), en woont 46% samen 
met een partner zonder kinderen. Van 6 
respondenten is de huishoudenssituatie niet bekend 
(figuur 1, hoofdstuk 3).  

 
Focusgroepen 
In de rapportage zijn antwoorden uitgesplitst naar 
focusgroepen, mits dit inhoudelijk 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 1: Kasteel Doornenburg (Bron: deelnemer exploratieve 
workshop, 29 maart 2018) 

 
 

 
 
 

 
Afbeelding 2: Landschappelijke omgeving (Bron: deelnemer 
exploratieve workshop, 29 maart 2018) 
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3. Persoonlijke kenmerken 
 

Achtergrondinformatie respondenten 
 

Huishoudenssituatie     
In figuur 1 wordt de huishoudenssituatie van de 
respondenten weergegeven. Van de respondenten 
woont 78% samen met een partner, en heeft 35% 
thuiswonende kinderen. 
 
Van de respondenten heeft 5% één of meer kinderen 
jonger dan 4 jaar, 11% heeft één of meer kinderen 
tussen de 4 en 12 jaar, 7,5% van de respondenten 
heeft kinderen tussen de 13 en 18 jaar en 53% van 
boven de 18 jaar. De groep respondenten zonder 
kinderen omvat 28% van het geheel.  

 
Gebondenheid aan Doornenburg 
Uit de vragenlijst komt naar voren dat 45,5% van de 
respondenten in Doornenburg is geboren, en dat 44% 
hun gehele leven in het dorp heeft gewoond. 18% van 
de respondenten woont korter dan 10 jaar 
(aaneengesloten) in het dorp. De gemiddelde 
woonduur is 39 jaar. Hieruit blijkt dat dorpsbewoners 
in hoge mate gebonden zijn aan het dorp.  
 

Gezondheid 
Van de inwoners beoordeelt 76% zijn / haar 
gezondheid als (zeer) goed. Iets meer dan 36% van de 
respondenten heeft last van één of meerdere 
langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps. Van 
deze mensen (N=179) wordt 32% door de aandoening 
belemmerd bij dagelijkse bezigheden thuis en 26,5% 
bij dagelijkse bezigheden buitenshuis. Deze mensen 
met een slechtere gezondheid of met een aandoening 
zijn relatief vaak senioren (65+).  
 
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, 2015⁵).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uit de gegevens komt naar voren dat weinig 
respondenten (2%) sterk belemmerd worden in hun 
dagelijkse bezigheden. Een vraag die hierbij opkomt is 
of dit deels 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 buiten Doornenburg die beter aansluit 
bij hun leefsituatie. 
 
Figuur 1: Huishoudenssituatie van de respondenten, in %. 

N = 474  

 
Opleidingsniveau en werk 
26% van de respondenten heeft een hoogst voltooid 
opleidingsniveau van HBO of hoger, 27% heeft MBO 
als hoogst voltooide opleidingsniveau en 47% van de 
respondenten heeft middelbaar onderwijs of lager.  
 
55% van de inwoners van Doornenburg heeft betaald 
werk. Het grootste deel hiervan (47,5%) is in 
loondienst. Ongeveer een derde van de respondenten 
leeft van een pensioen, VUT of AOW.  

 
 

⁵Centraal 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 
 
 

19%

3%

32%

46%

Alleenstaande
zonder
(thuiswonende)
kinderen

Alleenstaande met
inwonend(e)
kind(eren)

(Echt)paar met
inwonend(e)
kind(eren)

(Echt)paar zonder
(thuiswonende)
kinderen

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
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 79% in een koopwoning 
en 21% 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%⁶. De respondenten in 
Doornenburg wonen veelal in vrijstaande woningen 
(37%) en twee onder een kap woningen (24%) (zie 
figuur 31, bijlage). 

 
Tevredenheid met de woning 
89% 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 en huishoudenssituatie. De 
tevredenheid met de woning verschilt wel naar 
leeftijd, gezondheid en woningtype. Van de 
respondenten met een (zeer) goede gezondheid is 
93% tevreden met de woning in vergelijking met 75% 
van de respondenten met een minder goede 
gezondheid. Dit is vergelijkbaar met de mensen die 
aangeven door hun aandoening belemmerd te 
worden in hun bezigheden thuis, 73% van deze 
respondenten is tevreden met de woning. 
Respondenten met een koopwoning zijn vaker 
tevreden met hun woning (92%), dan respondenten 
met een huurwoning (75%).  
 
 
Figuur 2: Het % respondenten dat het eens is met 
verschillende stellingen m.b.t. de woning 

N = 391 

 
Ouderen (65+) lijken iets minder tevreden te zijn dan 
respondenten die jonger zijn dan 65 jaar (91%), al ligt 
de algemene tevredenheid ook bij deze groep hoog 
(85%). 
  
Figuur 2 laat het percentage van de respondenten zien 
dat het eens is met verschillende stellingen over de 
eigen woning die ze kregen voorgelegd. Door veel 
respondenten zijn één of meerdere stellingen niet 
beantwoord waardoor er op deze vraag veel missende 
waardes zijn. Het aantal respondenten waarop de 
analyse is gebaseerd (de N) is hierdoor een stuk lager 
(391).  
 
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. 10% Van de 
respondenten vindt de eigen woning te groot, waar 
5% de woning als te klein ervaart.  
 
Wanneer we de resultaten uitsplitsen naar leeftijd 
zien we dat maar liefst een vijfde van de ouderen (65+) 
de woning te groot vindt. Dit lijkt samen te hangen 
met gezondheid, respondenten die aangeven een 
minder goede gezondheid te hebben vinden de 
woning vaker de groot (17%) dan respondenten die 
aangeven een goede gezondheid te hebben (8%). Ook 
vinden ze de indeling van de woning iets minder vaak 
geschikt (maar nog steeds vindt 86% deze wel 
geschikt) dan respondenten die aangeven een goede 
gezondheid te hebben (92%). 
 

3%

5%

10%

91%

92%

95%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De woning is te klein

De woning is slecht onderhouden

De woning is te groot

De indeling van de woning is geschikt

De woning ademt een goede sfeer

Ik voel me thuis in deze woning
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 Tevens zijn mensen met een minder goede 
gezondheid het er minder vaak mee eens dat de 
woning een goede sfeer ademt (84%) dan mensen met 
een goede gezondheid (95%), al ligt het percentage 
voor beide groepen nog steeds erg hoog.  
 
De jongste leeftijdscategorie (18-35 jaar) voelt zich 
iets minder vaak thuis in de woning (90%) dan oudere 
respondenten (96%). Ook geven jongeren minder vaak 
aan dat de woning een goede sfeer ademt (87%) 
vergeleken met oudere respondenten (94%). De 
tevredenheid met deze aspecten van de woning liggen 
echter voor alle leeftijdsgroepen erg hoog. 
 
Respondenten met een koopwoning voelen zich meer 
thuis in de woning, vinden vaker dat de woning een 
goede sfeer ademt, en vinden de woning minder vaak 
slecht onderhouden dan respondenten met een 
huurwoning. Het gaat hier echter steeds maar om 
relatief kleine verschillen. Zowel woningbezitters als 
huurders zijn over het algemeen erg tevreden.  
 
Als we kijken naar het bouwjaar van de woningen van 
de respondenten (tabel 2) zien we dat slechts 5% van 
de woningen na 2001 is gerealiseerd; bijna alle 
woningen zijn van voor 1990.  
 

Tabel 2: Bouwjaar van de woning 

Bouwjaar Percentage 

Voor 1945  14% 

1946 – 1970  36% 

1971 – 1990 29% 

1991 – 2000 12% 

2001 – 2010 4% 

Na 2010 1% 

Weet ik niet 4% 

N = 473 
 
 

Tuin 

Het oordeel van de respondenten over de eigen tuin 
(figuur 3) laat zien dat een relatief grote groep de 
eigen tuin als te groot ervaart (13%). Het zijn 
voornamelijk de oudere respondenten (65+) die 
aangeven de tuin te groot te vinden (21%). Een 
mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat het 
onderhoud van de tuin voor deze leeftijdsgroep als te 
belastend wordt ervaren. 6% Van de respondenten 
geeft aan de tuin te klein te vinden. Voor de jongere 
respondenten (18-35 jaar) ligt dit percentage 
aanzienlijk hoger: 21%. 

Levensloopbestendig wonen (respondenten 55+) 
Van de respondenten ouder dan 55 jaar (N=289) heeft 
een ruime meerderheid al over een geschikte 
woonsituatie nagedacht, terwijl bijna een derde 
aangeeft alles op zich af te laten komen: 18% heeft al 
concrete actie ondernomen, 43% heeft er al over 
nagedacht, maar nog geen actie ondernomen, 12% 
heeft er nog niet over nagedacht, maar gaan dit nog 
doen, en 27% is niet van plan om vooraf iets te regelen 
(figuur 4). 
 
Als we deze vraag uitsplitsen naar leeftijd zien we dat 
van de jongere senioren (55 – 65 jaar) een 
meerderheid (58%) aangeeft al nagedacht te hebben 
over een geschikte woonsituatie om oud in te worden, 
maar nog geen concrete actie te hebben 
ondernomen.  
 
Voor de oudere senioren (75+) geldt dat er een 
tweedeling lijkt te zijn ontstaan: senioren die actie 
hebben ondernomen (en nu een geschikte 
woonsituatie hebben om oud in te worden), en 
senioren die aangeven het op zich af te laten komen 
(en niet van plan zijn vooraf iets te regelen). Deze 
laatste groep senioren zijn relatief vaak voornemens 
om in hun eigen woning oud te worden. De groep 
senioren die aangeeft er al over nagedacht te hebben 
maar nog geen concrete actie ondernomen hebben 
zijn vaak niet van plan om in de eigen woning oud te 
worden (zie figuur 32, bijlage).  
 
Figuur 3: Het oordeel van respondenten over de eigen tuin, 

in %. 

N = 473  
 
 

75%

12%

6%
6%

Ik ben tevreden
met de
afmeting

Ik vind mijn tuin
te groot

Ik vind mijn tuin
te klein

Anders
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Tussen mannen en vrouwen bestaan met betrekking 

tot deze vraag ook verschillen. Mannen geven vaker 

aan er al over nagedacht te hebben, maar nog geen 

concrete actie te hebben ondernomen, terwijl 

vrouwen wat vaker aangeven al concrete actie te 

hebben ondernomen. 

58% 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 minder 
dan een vijfde van de respondenten vindt de woning 
en woonomgeving hiervoor niet geschikt. De overige 
23% weet het (nog) niet (zie figuur 5). Senioren ouder 
dan 75 jaar geven vaker aan de woning en 
woonomgeving geschikt te vinden on in te blijven 
wonen (69%).  
 
Van de 62 respondenten die aangeven dat ze de 
woning en woonomgeving niet geschikt vinden om in 
de toekomst te blijven wonen, noemt 67% als (één 
van) de reden(en) dat de woning hiervoor niet 
geschikt is. Ongeveer een derde noemt als reden dat 
er in Doornenburg onvoldoende voorzieningen zijn, en 
21% noemt dat er onvoldoende mensen (vrienden, 
buren, familie) zijn op wie ze een beroep kunnen doen 
voor hulp en / of contact (figuur 6).  
 
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. De helft van de 
respondenten geeft aan in de huidige woning te willen 
blijven wonen, ook als men ouder wordt. 16% Van de 
respondenten wil niet in de huidige woning blijven 
wonen, en 34% weet het (nog) niet zeker.  

Mensen die aangeven een minder goede gezondheid 
te hebben, geven vaker aan niet in de huidige woning 
te willen blijven wonen (24%) (zie figuur 33, bijlage). 
 

Aanpassingen in de woning 
Van de 463 inwoners die de vraag over aanpassingen 
in de woning hebben ingevuld heeft 48% 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 over de aanwezigheid van de badkamer (58%) 
en/of slaapkamer (48%) op de begane grond. Verder 
komen aangepaste drempels of drempelloos, een 
verhoogd toilet, lichtschakelaars op zithoogte en 
steunbeugels relatief vaak voor (zie figuur 34, 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. Het gaat hier dan ook vooral om 
elektronische aanpassingen die het comfort van 
mensen kunnen verhogen. Echter, andere vormen van 
elektronische aanpassingen, bijvoorbeeld domotica 
t.b.v. het ondersteunen van zorgtaken, worden 
nagenoeg niet genoemd. Op het gebied van domotica 
lijkt er nog veel winst te behalen.  
 

⁶CBS, 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. 

 
 
 

 
 
 
Figuur 4: Het % respondenten dat al dan niet heeft nagedacht over een geschikte woonsituatie als men ouder wordt. 

N = 283 

 
 
         

27%

12%

43%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nee, ik heb er nog niet over nagedacht en ga niks vooraf
regelen

Nee, ik heb er nog niet over nagedacht maar ga dat wel
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Ja, ik heb er over nagedacht maar nog geen concrete
actie ondernomen

Ja, ik heb er over nagedacht en al concrete actie
ondernomen

http://www.clo.nl/indicatoren/nl216404
http://www.clo.nl/indicatoren/nl216404
http://www.compendiumvoorde/
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Figuur 5: Woning en woonomgeving geschikt om te blijven wonen, ook als men ouder wordt 

N = 281 

 
 
 
Figuur 6: Redenen waarom men verwacht niet in de woning/woonomgeving te kunnen blijven wonen bij het ouder worden 

N = 62 
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5. Fysieke woonomgeving  
 

Tevredenheid met de woonomgeving  
 
 

Tevredenheid met de woonomgeving 
86% van de respondenten is tevreden tot zeer 
tevreden met de woonomgeving in Doornenburg. Dit 
komt overeen met het landelijk gemiddelde van 86% 
(CBS, 2016⁷). De tevredenheid met de woonomgeving 
verschilt niet tussen focusgroepen.  
 

Tevredenheid met specifieke aspecten van de 
woonomgeving 
Figuur 7 laat de tevredenheid van respondenten zien 
met specifieke aspecten van de woonomgeving. 
Respondenten zijn het meest tevreden met de 
parkeergelegenheid in het dorp en bij de woning, met 
de straatverlichting in het dorp, en met de 
aantrekkelijkheid van de openbare gebouwen en 
woningen. Echter komt uit de antwoorden op de 
bijbehorende open vraag naar voren dat het 
onderhoud van de school en de gymzaal wel een 
aandachtspunt is.  
 
Met de volgende aspecten van de woonomgeving zijn 
de respondenten wat minder tevreden.  
 
Van de respondenten geeft 36% aan ontevreden te 
zijn met de groenvoorzieningen en 35% geeft aan 
ontevreden te zijn met het onderhoud van het 
openbaar groen. Meerdere respondenten benoemen 
dat het onderhoud van openbaar groen onvoldoende 
is, er teveel onkruid groeit en groenstroken niet goed 
onderhouden worden. In de open antwoorden wordt 
het beperkte onderhoud van het groen veelvuldig 
genoemd. Respondenten jonger dan 35 jaar, en 
respondenten met kinderen zijn positiever over de 
groenvoorzieningen en het onderhoud.  
 
27% Van de respondenten is ontevreden met de 
kwaliteit van de bestrating van de openbare weg in 
Doornenburg. Uit de gerelateerde open vraag blijkt uit 
de antwoorden zeer duidelijk dat de kwaliteit van de 
bestrating te wensen over laat. Slecht liggende 
stoeptegels en opdrukkende boomwortels zorgen 
voor ongelijke trottoirs en fietspaden die een gevaar 
kunnen vormen voor ouderen en kinderen.  
 

Met de kwaliteit van het internet is 17% van de 
inwoners ontevreden. Meerdere respondenten geven 
aan dat de kwaliteit van de internetverbinding erg 
slecht is, voornamelijk in het buitengebied. Dit maakt 
bijvoorbeeld thuiswerken lastig. Het niet aanwezig zijn 
van glasvezel wordt hieraan gerelateerd. Echter geeft 
ook een grote groep aan wel tevreden te zijn (67%). 
 
16% Van de respondenten is ontevreden met de 
verkeersveiligheid in het dorp. Later in dit hoofdstuk 
komen verkeersveiligheid en de voorkomende 
onveilige verkeerssituaties in het dorp uitgebreider 
aan bod. 
 
De tevredenheid met de straatverlichting en de 
parkeergelegenheid in het dorp ligt hoog 
(respectievelijk 79% en 74%). Echter, uit de 
antwoorden op de bijbehorende open vraag komt ook 
een ander beeld naar voren. Op een aantal plaatsen in 
het dorp, in zowel de kern als het buitengebied, lijkt 
de straatverlichting niet voldoende aanwezig te zijn. 
Enkele respondenten geven aan dat dit belangrijk is in 
het kader van veiligheid. Ook de parkeergelegenheid 
lijkt niet overal optimaal te zijn. Door het toegenomen 
aantal auto’s en bedrijfsauto’s lijken niet overal 
voldoende parkeerplekken te zijn. Met name 
respondenten tussen de 36 en 65 jaar zijn relatief vaak 
ontevreden over de parkeergelegenheid in het dorp. 
 
Tot slot komt uit de antwoorden naar voren dat het 
parkeren van auto’s op verschillende plekken leidt tot 
onoverzichtelijke situaties. Auto’s worden dicht bij 
kruisingen geparkeerd en op de stoep.  
 

 

⁷Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Welzijn in relatie met 
wonen; kenmerken wonen. Geraadpleegd van: 
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82638N
ED&D1=12-15&D2=0&D3=a&D4=l&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82638NED&D1=12-15&D2=0&D3=a&D4=l&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82638NED&D1=12-15&D2=0&D3=a&D4=l&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T
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Figuur 7: De tevredenheid van respondenten met specifieke 
aspecten van de woonomgeving in Doornenburg, in % 

 
 

N = 419 

“Fiets- en wandelpaden en groenvoorzieningen zijn 
zeer slecht. Vooral door wortelvorming van de 
bomen! Ik ben gek op groen en bomen, maar er zijn 
grenzen wat mij betreft.” 

“Slecht ontvangst, traag internet. Dit maakt 
thuiswerken bijna onmogelijk. Slechte mobiele 
telefoonverbinding - valt regelmatig uit.  
 

 

“Straatverlichting aan De van der Schuerenweg is 
dramatisch. Fietspad is daar zeker in de zomer 
levensgevaarlijk in het donker.” 

 

“Ik loop veel en in het dorp zijn de stoepen soms zo 
ongelijk, dat ik liever op de weg loop.” 
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Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

 
 
Mobiliteit en bereikbaarheid 
Omdat bepaalde voorzieningen niet (meer) in 
Doornenburg aanwezig zijn, is het van belang dat 
omliggende dorpen en steden, waar een hoger 
aanbod is van voorzieningen, goed bereikbaar zijn.  
 
De bereikbaarheid van omliggende dorpen en steden 
wordt positief beoordeeld. 92% van de respondenten 
vindt de omliggende dorpen en steden goed 
bereikbaar, 7% matig en maar 1% ervaart dit als slecht.  
 
Een groot deel van de respondenten (84%) heeft een 
rijbewijs en een auto tot hun beschikking. Voor de 
respondenten (N = 67) die geen rijbewijs hebben of 
niet kunnen beschikken over een auto ziet dit beeld er 
iets anders uit; 28% van deze groep beoordeelt de 
bereikbaarheid als matig tot slecht. Ook respondenten 
die aangeven een minder goede gezondheid te 
hebben beoordelen de bereikbaarheid slechter; 20% 
vindt de bereikbaar matig tot slecht. Respondenten 
die aangeven een aandoening te hebben waardoor ze 
worden belemmerd in hun bezigheden thuis (N=55) of 
buitenshuis (N=44) zijn ook minder positief over de 
bereikbaarheid. Ongeveer een derde van deze groep 
respondenten beoordeelt de bereikbaarheid als matig 
tot slecht.  
 
Dat veel van de respondenten een auto tot hun 
beschikking hebben zien we terug in het gebruik van 
vervoer: de automobiliteit onder de inwoners van 
Doornenburg is hoog. Zo geeft 79% van de 
respondenten aan regelmatig een auto te besturen. 
55% doet dit dagelijks en een derde wekelijks. Figuur 
8 laat het gebruik zien van andere soorten 
vervoersmiddelen. Van de respondenten geeft 76% 
aan regelmatig te fietsen en fietst 23% dagelijks en 
49% wekelijks.  
 
De bus, het openbaar vervoer in Doornenburg, wordt 
door 13% van de inwoners gebruikt met een relatief 
lage frequentie. Mensen die met de bus gaan doen dit 
voornamelijk maandelijks. De auto is voor de meeste 
inwoners het primaire vervoersmiddel. 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 8: % respondenten dat minstens maandelijks gebruik 
maakt van de verschillende vervoersmiddelen 

N = 433 
 

 
 

Toegankelijkheid 
De toegankelijkheid van Doornenburg is bevraagd met 
behulp van drie verschillende stellingen. Een relatief 
groot deel van de respondenten geeft aan geen 
mening te hebben over de toegankelijkheid in 
Doornenburg. In figuur 9 tot en met figuur 11 wordt 
voor elke stelling weergegeven voor welk percentage 
van de respondenten dit geldt. De figuren 9 tot en met 
11 laten verder zien hoe de respondenten met een 
mening over dit thema denken. 
 
Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft van de 

respondenten met een mening (61%) vindt dat de 

trottoirs in het dorp een probleem zijn voor mensen 

die slecht ter been zijn of gebruik maken van een 

rolstoel. Dit komt ook duidelijk terug in de antwoorden 

op de open vraag over de tevredenheid met de 

woonomgeving, zoals eerder besproken in dit 

hoofdstuk. Stoeptegels zijn ongelijk, mede door 

wortelopdruk, en dit zorgt voor gevaarlijke situaties.  
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Ongeveer de helft van de respondenten is tevreden 
over het aanbod van bankjes waar mensen kunnen 
rusten in Doornenburg en ongeveer een kwart geeft 
aan hier niet tevreden mee te zijn.  
 
Naast dat veel respondenten de trottoirs als een 
probleem ervaren, vindt maar liefst 68% van de 
respondenten de fietspaden van voldoende kwaliteit 
voor onder andere mensen met een scootmobiel. 
elektrische rolstoel, etc. Fietspaden zijn vaak hobbelig 
en ongelijk door wortelopdruk. Hierdoor worden 
verschillende fietspaden als onveilig ervaren. 
Meerdere keren wordt bijvoorbeeld de Duisterestraat 
benoemd als slecht toegankelijk. 
 
 
 
 

Wat opvallend is, is dat de beoordeling van de 
toegankelijkheid niet lijkt te verschillen naar de 
focusgroepen. ‘Kwetsbare doelgroepen’ zoals 
ouderen en mensen met een minder goede 
gezondheid ervaren niet eerder problemen met de 
toegankelijkheid dan andere inwoners van het dorp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 9: Het % respondenten dat het er mee eens is dat de trottoirs in Doornenburg een probleem zijn voor mensen die slecht ter 
been zijn of in een rolstoel vervoerd worden.  

N = 452 
 
 

Figuur 10: Het % respondenten dat vindt dat er voldoende bankjes aanwezig zijn in Doornenburg.  

N = 452 
 
 

Figuur 11: Het % respondenten dat het er mee eens is dat de fietspaden van voldoende kwaliteit zijn, ook voor mensen met een 
scootmobiel, elektrische rolstoel, driewieler, etc. 

N = 452 
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Verkeersveiligheid en overlast

 
Verkeersveiligheid 
Al eerder kwam naar voren dat 16% van de 
respondenten ontevreden is over de 
verkeersveiligheid in Doornenburg. Het percentage 
respondenten dat aangeeft dat er onveilige 
verkeerssituaties zijn in Doornenburg ligt zelfs nog een 
stuk hoger; maar liefst twee derde geeft aan dat er 
onveilige verkeerssituaties zijn. (Echt)paren (met of 
zonder kinderen) (74%) vinden vaker dat er onveilige 
verkeerssituaties zijn ten opzichte van alleenstaanden 
(met of zonder kinderen) (53%), en mannen (73%) 
vaker dan vrouwen (62%). 
 
Wanneer respondenten wordt gevraagd naar de 
plaats en de aard van de onveilige verkeerssituaties 
zijn er in het bijzonder twee situaties die zeer vaak 
terugkomen. De eerste is de verkeerssituatie bij de 
kruising van de Duisterestraat en de Pannerdenseweg 
bij bakkerij Van Kol. Respondenten benoemen dat het 
voor kinderen gevaarlijk is en onoverzichtelijk voor 
fietsers. Daarnaast is de drempel te hoog en ligt de 
bushalte te dicht op de kruising.  
 
De tweede situatie die zeer veel genoemd wordt zijn 
de wegversmallingen op de Duisterestraat. Het is niet 
duidelijk wie er voorrang heeft, wat tot gevaarlijke 
situaties kan leiden. Meerdere mensen geven aan dat 
dit probleem opgelost kan worden door 
voorrangsborden te plaatsen. De wegversmalling in de 
bocht wordt nog specifiek genoemd. Het is in de bocht 
niet goed te zien of er tegenliggers aankomen.  
 
Verschillende kruisingen worden enkele keren 
genoemd, zoals het kruispunt Pannerdenseweg – 
Blauwe Hoek – Kerkstraat, kruispunt Duisterestraat – 
Krakkedel – Angerestraat, en het kruispunt 
Pannerdenseweg – Homoetstraat. Het kruispunt 
Rijnstraat – Koffiemolen wordt genoemd in verband 
met te hoge begroeiing van de heg waardoor het niet 
overzichtelijk is.  
 
Zoals al naar voren is gekomen bij het thema 
toegankelijkheid is men niet tevreden over de staat 
van de fietspaden en trottoirs. Dit komt ook terug bij 
de onveilige verkeerssituaties. Het fietspad van de 
Duisterestraat en het fietspad van de 
Pannerdenseweg worden in dit kader meerdere malen 
genoemd.  
 

 
 

Hard rijden, met name in de bebouwde kom, maar ook 
daarbuiten, komt verschillende keren aan bod in de 
antwoorden op de open vraag naar verkeersveiligheid. 
Met name het hard rijden op de dijk (door motoren) 
wordt vaak genoemd. De Pannerdenseweg wordt in 
dit kader ook vaker genoemd.  
 
Daarnaast wordt ook nog de situatie bij de school 
verscheidene keren bestempeld als onveilig en 
noemen enkele respondenten dat op verschillende 
plekken in het dorp geparkeerde auto’s voor 
gevaarlijke situaties zorgen. Bijvoorbeeld doordat 
auto’s te dicht bij een kruising geparkeerd staan.  
 

 

Afbeelding 3: Plattegrond met onveilige verkeerssituaties 

“De versmallingen in de Duisterestraat. Geen 
duidelijke regels over wie er als eerste door de 
versmalling mag waardoor er vaak alsnog te hard 
gereden wordt. Ook zijn de versmallingen op twee 
plaatsen zeer onoverzichtelijk (in de bocht) zodat er 
nog weleens flink geremd moet worden omdat je de 
tegenligger pas op het laatste moment aan kunt zien 
komen.” 
 

“Kruispunt/voorrangsweg bij bakkerij van Kol. Geen 
bus strook. De gestopte bus houdt auto's achter hem 
op. Vaak wordt de bus gepasseerd over de 
doorgetrokken streep. Overstekende voetgangers 
weten op dit punt vaak niet waar over te steken. Ze 
doen dit dan in de bocht en dat geeft gevaarlijke 
situaties.” 
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Overlast 
Figuur 12 laat de overlast zien die wordt ervaren door 
respondenten. Weinig respondenten ervaren veel 
overlast. Indien ze wel overlast ervaren geven 
respondenten vaker aan dat ze hier een beetje last van 
hebben.  
 
Overlast door problematisch gedrag van 
hangjongeren en vandalisme lijkt niet veel voor te 
komen in Doornenburg. Een enkeling geeft aan hier 
vaak overlast van te ervaren. Overlast door 
omwonenden en geluidsoverlast door verkeer worden 
iets vaker genoemd (11% respectievelijk 13%). Een 
tiental respondenten ondervindt hier zelfs vaak 
overlast van.  
 
Overlast door zwerfafval en hondenpoep komen 
relatief vaak voor: respectievelijk 29% en 48% geeft 
aan hier last van te ondervinden. Van de mensen die 
aangeven last te ondervinden van hondenpoep geeft 
een vijfde aan hier vaak overlast door te ervaren.  
 
De twee oudste leeftijdscategorieën (51-65 en 65+) 
ervaren meer overlast door zwerfafval dan jongere 
respondenten; een derde van deze respondenten 
geeft aan overlast te ervaren.  
 
Uit de antwoorden op de open vraag naar overlast 
komt ook naar voren dat vooral hondenpoep als 
problematisch wordt ervaren, daarnaast wordt er ook 
door enkele respondenten kattenpoep en 
paardenpoep genoemd. Motoren op de dijk die 
zorgen voor geluidsoverlast worden ook meermaals 
door de respondenten genoemd.  
 
 

Figuur 12: Het % inwoners van Doornenburg dat (een beetje) 
last ondervindt van de volgende vormen van overlast 

N = 440 

 

 

 
  

“Ik heb zelf een hond. Ruim het altijd netjes op. Maar 
er mist dan wel een prullenbak in de buurt om het in 
te gooien. Overlast van paardenpoep, moeten ze ook 
opruimen.” 

“Motoren op de dijk geven veel lawaai. Begint op de 
rijndijk en stopt op de waaldijk.” 
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6. Sociale woonomgeving 
 
 

Contacten, verbondenheid en veiligheid

 
Contacten 
Bijna alle respondenten geven aan dat ze andere 
buurt- en dorpsgenoten ten minste maandelijks 
groeten en spreken (een praatje maken). 
Respectievelijk 91% en 60% 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 13).  
 
Ondanks het bestaande contact geeft 17% van de 
respondenten aan behoefte te hebben aan meer 
contact met dorpsgenoten. Deze behoefte aan meer 
contact lijkt te verschillen naar leeftijd, de mate van 
eenzaamheid en woonduur. Kijkend naar de leeftijd 
van de respondenten zien we dat jongeren (< 35 jaar) 
vaker aangeven behoefte te hebben aan meer contact 
dan de andere leeftijdsgroepen (figuur 14). Mensen 
die zich (wel eens) eenzaam voelen geven, in lijn der 
verwachting, vaker aan meer behoefte te hebben aan 
contact. Van de groep respondenten die korter dan vijf 
jaar in het dorp woont (N=31) geeft 41% aan dat ze 
meer contact zouden willen met mensen uit het dorp 
dan dat ze nu hebben.  
 

Eenzaamheid 
Eenzaamheid lijkt weinig voor te komen onder de 
inwoners van Doornenburg. 10% van de 
respondenten geeft aan zich soms eenzaam te voelen, 
en maar een enkeling geeft aan zich meestal eenzaam 
te voelen (figuur 15).  
 

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (2016⁸) blijkt dat het landelijk gemiddelde 
een stuk hoger ligt; 58% is enigszins eenzaam en 4% is 
sterk eenzaam⁹. Dit doet echter niets af aan het feit 
dat 10% van de respondenten zegt wel eens eenzaam 
te zijn. 
 
Eenzaamheid lijkt te verschillen naar leeftijd. Oudere 
respondenten (65+) voelen zich vaker wel eens 
eenzaam (18%) dan jongere respondenten (6%). Bijna 
één op de vijf senioren geeft dus aan zich wel eens 
eenzaam te voelen. Dit verschil zien we ook terug als 
we naar gezondheid kijken; één op de vijf 
respondenten die aangeeft zich minder gezond te 
voelen, is wel eens eenzaam. Van de mensen met een 
aandoening geeft 14% aan zich wel eens eenzaam te 
voelen. Dit percentage ligt nog hoger voor mensen die 
zich door hun aandoening belemmerd voelen in hun 
bezigheden buitenshuis (28%). Alleenstaanden voelen 
zich ook duidelijk vaker (25%) (een beetje) eenzaam 
dan mensen met een partner (3%).  
 
 

⁸De Witt, S. & van Beuningen, J. (2016). Eenzaamheid in Nederland. 
Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek. 

⁹Eenzaamheid is op een andere manier gemeten, dus deze cijfers 
zijn niet volledig vergelijkbaar.  

 
 
 
 
 
 

Figuur 13: Contacten met buurt- en dorpsgenoten, in %. 

N = 450 
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Figuur 14: Het % respondenten dat behoefte heeft aan meer contact met dorpsgenoten, uitgesplitst naar eenzaamheid, netwerk 
en leeftijd. 

N = 460 

 
 
Figuur 15: Het % inwoners dat zich soms, meestal niet, of 
bijna nooit eenzaam voelt 

 
N = 447 

 
 

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, 2007¹⁰). Er 
wordt steeds meer een beroep gedaan op de 
gemeenschap voor het geven van informele hulp. Aan 
de respondenten in Doornenburg 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.  
 
94% van de respondenten geeft aan over een dergelijk 
informeel netwerk te beschikken. De partner wordt 
het vaakst genoemd, gevolgd door vrienden, kinderen 
en andere familieleden. Buren wordt door 43% van de 
respondenten genoemd en 15% noemt andere 
dorpsgenoten (figuur 16). Onderlinge hulp tussen 
buurt- en dorpsgenoten komt dus vaak voor in 
Doornenburg. 
 

 
 
Tegelijkertijd geeft 5% van de respondenten aan niet 
zeker te weten of ze een beroep kunnen doen op één 
of meer van deze mensen en 1% zegt helemaal geen 
hulp te kunnen ontvangen van deze mensen. 6% van 
de respondenten is dus niet zeker van een informeel 
netwerk. Daarnaast kan 7% van de respondenten 
alleen op de eigen partner terugvallen. Buiten de 
eigen partner is deze groep niet zeker van een 
informeel netwerk. 
 
De groep die niet over een informeel netwerk beschikt 
is te klein (N=22) om uit te splitsen naar de 
verschillende focusgroepen.  
 

¹⁰SCP (2007). Verschillen in Verzorging, Sociaal en Cultureel Plan 
Bureau, Den Haag. 

 
 
Figuur 16: Het % respondenten dat een beroep kan doen op 
één of meer van de volgende categorieën mensen 

N = 473 
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Ontmoetingsplekken 
Aan de respondenten is gevraagd om maximaal drie 
plekken te noemen in het dorp waar men wel eens een 
praatje met iemand maakt. De winkels (vooral de Spar 
en de bakker) blijken een belangrijk sociaal punt voor 
veel bewoners; 68% van de respondenten geeft aan 
hier andere mensen te spreken (figuur 17). De winkels 
hebben dus een dubbele functie. Enerzijds is het een 
commerciële voorziening, anderzijds heeft het een 
sociale functie voor iets meer dan twee derde van de 
respondenten.  
 
65% van de respondenten geeft aan andere mensen 
te spreken buiten op straat, in de buurt en tijdens een 
wandeling of de hond uit laten. Veel spontane 
ontmoetingen vinden dus buiten plaats. 
 
De sportclub (voetbal of tennis) wordt als 
ontmoetingsplek door 27% van de respondenten 
genoemd. Voor bijna een derde van de inwoners is de 
sportclub dus een belangrijk trefpunt.  
 
Ook het ontmoetingscentrum (20%), de school (8%), 
de schutterij (4%), het kasteel en fort (3%) en de fysio 
/ huisarts (2%) worden door de respondenten 
genoemd als ontmoetingsplekken (figuur 20). 
Respondenten geven tevens aan dat ontmoetingen 
met dorpsgenoten vaak in en rondom de woning 
(11%) en bij buren en dorpsgenoten thuis (3%) 
plaatsvinden. 12% Van de respondenten noemt dat 
ontmoetingen vaak plaatsvinden in het 
verenigingsleven en de activiteiten die daarmee 
gepaard gaan.  
 
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).  

Het ontmoeten op straat wordt minder vaak genoemd 
door senioren (65+). Vanuit dit perspectief moet 
worden genoemd dat respondenten die aangeven zich 
soms eenzaam te voelen minder ontmoetingen 
hebben op straat (53%).  
 
Oudere respondenten (65+) ontmoeten elkaar vaker 
in het ontmoetingscentrum, terwijl jongere 
respondenten (18 - 35 jaar) het ontmoetingscentrum 
bijna niet noemen.  

 
 

Afbeelding 4: Plattegrond met ontmoetingsplekken 

 
Waar men elkaar ontmoet verschilt ook naar geslacht. 
Vrouwen noemen in dit kader de winkels en de school 
vaker dan mannen. Mannen noemen juist de 
sportclub vaker dan vrouwen. Daarnaast is de 
sportclub in lijn der verwachting vaker een 
ontmoetingsplek voor mensen met kinderen.  
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Figuur 17: Genoemde ontmoetingsplekken in Doornenburg, in %¹¹. 

N = 454 

 
 

¹¹ Figuur 17: ‘Anders’ is een samenvoeging van antwoorden die niet 
in te delen waren en allerlei andere plekken die te weinig waren 
genoemd voor een aparte categorie. 

 
Verbondenheid 
49% van de respondenten geeft aan zich zeer 
verbonden te voelen met Doornenburg, en 25% geeft 
aan zich een beetje verbonden te voelen met het dorp 
(figuur 18). Drie kwart van de respondenten voelt zich 
dus verbonden met Doornenburg.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Senioren (65+) voelen zich iets minder verbonden met 
het dorp dan jongere respondenten, maar nog steeds 
ligt het percentage dat zich verbonden voelt hoog 
(67%). Mensen met thuiswonende kinderen voelen 
zich wat sterker verbonden met Doornenburg (82%) 
dan mensen zonder thuis wonende kinderen (71%). 
Respondenten die wel eens eenzaam zijn voelen zich 
in mindere mate verbonden met het dorp (65%). 
Daarnaast voelen mensen die niet actief zijn in een 
vereniging zich minder verbonden met Doornenburg 
(60%) dan mensen die actief zijn in een vereniging 
(90%). De verbondenheid met Doornenburg staat ook 
in relatie met de woonduur in het dorp: Respondenten 
die langer in Doornenburg wonen, voelen zich sterker 
verbonden met het dorp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 18: Het % inwoners dat zich verbonden voelt met het 
dorp  

N = 475 

 

 
  

“Ik vind Doornenburg een erg prettig dorp 
om in te leven. Veel zaken zijn er goed 
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Als aan de respondenten gevraagd wordt naar welke 
thema’s Doornenburg kenmerken, zijn er een aantal 
onderwerpen die regelmatig terugkomen. De 
betrokkenheid, vriendelijkheid en gezelligheid van het 
dorp en de mensen worden genoemd. Dat het dorp 
een hechte gemeenschap is waar men elkaar goed 
kent komt hieruit duidelijk naar voren. De mooie 
omgeving en natuur worden daarnaast ook veelvuldig 
genoemd, evenals de schutterij en het schuttersfeest. 
Over het algemeen kunnen we stellen dat 
Doornenburg wordt gekenmerkt door haar sociale 
karakter (de saamhorigheid en het rijke 
verenigingsleven), haar natuurlijke omgeving (en de 
rust die dit met zich mee brengt), en enkele 
beeldbepalende gebouwen (Fort Pannerden en 
Kasteel Doornenburg).  

 
(On)veiligheidsgevoelens 

Gevoelens van (sociale) onveiligheid komen niet veel 
voor onder de respondenten (figuur 19). Slechts 4% 
van de respondenten geeft aan zich soms onveilig te 
voelen en een enkeling vaak.  
 
 
Figuur 19: Het % inwoners dat gevoelens van onveiligheid 
heeft 

 

 

Afbeelding 5: Ingang Fort Pannerden (Bron: deelnemer 
exploratieve workshop, 29 maart 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N = 475 
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7. Voorzieningen 
 

Tevredenheid met voorzieningen in Doornenburg 

 
Aanbod van voorzieningen 
78% Van de respondenten is over het algemeen 
tevreden met het aanbod van voorzieningen in 
Doornenburg. Slechts 4% van de respondenten is 
ontevreden met het aanbod. De overige 18% is niet 
ontevreden maar ook niet tevreden. De tevredenheid 
met het aanbod van voorzieningen verschilt niet naar 
de focusgroepen.  
 

Aanbod voor diverse doelgroepen 
Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre zij 
tevreden zijn met het aanbod van voorzieningen voor 
jonge kinderen, de oudere jeugd, en senioren. Het 
percentage respondenten dat hierover geen mening 
heeft is relatief hoog. Naar alle waarschijnlijkheid 
omdat doelgroepen waar de voorzieningen niet op 
gericht of voor bedoeld zijn hier minder goed op 
letten. De hieronder besproken resultaten hebben 
daarom alleen betrekking op de respondenten met 
een mening over deze voorzieningen. 
 
De tevredenheid van respondenten met de 
speelmogelijkheden voor jonge kinderen (tot 12 jaar) 
in het dorp is in figuur 20 weergegeven. Van de 
respondenten met een mening is een grote 
meerderheid (90%) tevreden met deze voorzieningen. 
Slechts 3% van de respondenten geeft aan hierover 
ontevreden te zijn. Er is geen verschil in de mate van 
tevredenheid tussen mensen met thuiswonende 
kinderen en mensen zonder (thuiswonende) kinderen.  
 
Figuur 21 laat de tevredenheid zien met de 
voorzieningen voor de oudere jeugd (vanaf 12 jaar). 
De meningen hierover zijn sterk verdeeld. Een derde 
van de respondenten is ontevreden over de 
voorzieningen voor de oudere jeugd, terwijl 28% van 
de respondenten aangeeft hier wel tevreden over te 
zijn. Ook hier zien we geen verschil tussen mensen 
met thuiswonende kinderen en respondenten zonder 
(thuiswonende) kinderen.  
 
 

 

 
Figuur 20: Tevredenheid met speelmogelijkheden voor 
jonge kinderen, in %.  

N = 452 

 
 
 

Afbeelding 6: Speeltuin (Bron: deelnemer exploratieve workshop, 
29 maart 2018) 

 
 
 
 

“Er zijn weinig mogelijkheden voor kinderen vanaf 12 
tot en met 15 jaar. Op de speeltuin en de 
verenigingen na is er weinig te doen voor de jeugd, 
feestdagen uitgezonderd.” 
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De resultaten laten zien dat de respondenten met 
name minder tevreden zijn met de voorzieningen voor 
de oudere jeugd vanaf 12 jaar. Dit blijkt ook uit de 
antwoorden op de open vraag naar de tevredenheid 
met voorzieningen. Een ontmoetingsplek of soos voor 
deze doelgroep wordt als een gemis ervaren door 
meerdere respondenten. Er is volgens hen nu weinig 
te doen buiten de sportclubs en de verenigingen.  
 
Figuur 22 laat de tevredenheid met de voorzieningen 
voor senioren zien. Drie kwart van de respondenten 
met een mening is tevreden over deze voorzieningen.  
 

Verenigingsleven 
Van de respondenten geeft 52% aan actief te zijn in 
het verenigingsleven van Doornenburg. 70% Van de 
respondenten geeft aan dat het aanbod van 
verenigingen in Doornenburg voldoende is, en slechts 
5% is het hier niet mee eens. Er lijkt een zeer actief 
verenigingsleven te zijn in Doornenburg.  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Figuur 21: Tevredenheid met voorzieningen voor de jeugd, 
in %. 

N = 452 
 
 

Figuur 22: Tevredenheid met voorzieningen voor ouderen, 
in %. 

N = 452 
 

 
 
 
 

 

“Er moet voor de jeugd tussen 14-18 jaar 
uitgaansgelegenheid komen (jongerensoos ofzo), dit 
is een groot gemis al jaren!” 
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“Enerzijds vind ik het prijzenswaardig dat de 
bestaande verenigingen initiatieven nemen en 
samenwerking aangaan om het een en ander te 
organiseren Wat me daarbij opvalt is dat die 
activiteiten veelal dezelfde kleur hebben Muziek, 
koor, harmonie. Iets voor een wat jonger publiek? 
Lezingen, natuuractiviteiten, het kasteel wat meer 
een rol laten vervullen in het dorpsgebeuren?” 
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Voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn 

 

Als men ondersteuning of hulp nodig heeft op het 
gebied van zorg en welzijn, halen de meeste 
inwoners de benodigde informatie van het internet 
(69%), bij de huisarts (65%), en bij familie, vrienden 
en kennissen (60%). De gemeente wordt als 
informatiepunt ook door bijna de helft van de 
respondenten genoemd. Het participatiepunt en 
dorpscontactpersonen fungeren voor maar iets 
meer dan 10% van de respondenten als 
informatiepunt. 3% Van de respondenten geeft aan 
niet te weten waar men informatie moet halen als 
men ondersteuning nodig heeft.  
 
Aan respondenten is gevraagd in hoeverre men 
bekend is met of gebruik maakt van specifieke 
voorzieningen en diensten, georganiseerd door het 
dorp en de gemeente. De helft van de respondenten 
geeft aan gebruik te maken / hebben gemaakt van 
het ontmoetingscentrum. Daarnaast maak(te) 16% 
van de respondenten gebruik van het loket 
gemeente Lingewaard, en 8% van 
dorpscontactpersonen. Het participatiepunt, Efkus 
een Bekske, het Open Eetcafé, Repair Café en 
Stichting Welzijn Lingewaard zijn bij de meeste 
respondenten wel bekend. De sociale kaart 
Lingewaard, Maatschappelijk werk Rijnstad, MEE 
onafhankelijke cliëntondersteuner, en de helpdesk 
ICT zijn wat minder bekend.  
 
Een groot deel van de respondenten (43%) geeft aan 
de afgelopen twee jaar geen gebruik te hebben 
gemaakt van één van deze diensten. Een klein aantal 
respondenten die deze voorzieningen wel hebben 
gebruikt, geeft aan vooraf geen informatie te 
hebben gehad. Van de respondenten die de 
voorzieningen hebben gebruikt, en die de 
informatievoorziening vooraf beoordelen, is maar 
liefst 88% tevreden.  
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8. Verhuisgeneigdheid en woonwensen 
 

Verhuisredenen en verhuisplannen 

 
Aan de respondenten is gevraagd of er plannen zijn 
om de huidige woning te verbouwen of om te 
verhuizen. Daarnaast is gevraagd naar de mogelijke 
verhuisredenen en naar de (toekomstige) 
woonwensen. 

 
Verbouwen 
6% Van de respondenten geeft aan op korte termijn 
plannen te hebben om de huidige woning te 
verbouwen. Hetzelfde aandeel respondenten is van 
plan om de woning op de langere termijn te gaan 
verbouwen. Opvallend is dat met name senioren 
minder vaak plannen hebben om de huidige woning 
aan te passen (90%), terwijl dit voor deze doelgroep 
interessant zou kunnen zijn, met het oog op het 
langer zelfstandig thuis blijven wonen. Immers, het 
geschikt (levensloopbestendig) maken van de eigen 
woning kan het langer zelfstandig thuis wonen 
ondersteunen.  

 
Tabel 3: Plannen om de huidige woning te verbouwen 

 Percentage 

Ja, op de kortere termijn  6% 

Ja, op de langere termijn  6% 

Misschien  11% 

Nee 77% 

N = 464 
 
 

De meeste mensen willen verbouwen om de 
indeling van de woning aan te passen (37%). Een 
kwart van degenen die overwegen te verbouwen wil 
de woning levensloopbestendig maken, en iets 
minder dan een vijfde wil de woning uitbreiden. 
Andere redenen die worden genoemd hebben te 
maken met het moderniseren of het verduurzamen 
van de woning. 

 
Verhuisgeneigdheid 
Aan de respondenten is gevraagd of ze van plan zijn 
te verhuizen, en zo ja, op welke termijn. Uit tabel 4 
blijkt dat 14% van de respondenten plannen heeft 
om binnen 5 jaar te verhuizen, 9% op de langere 
termijn, 12% misschien, en 65% niet. Figuur 23 laat 
zien hoe deze verhuisgeneigdheid verschilt naar 
leeftijd, woningtype, en tevredenheid met de 
huidige woning.  
 
 

Tabel 4: Plannen om te verhuizen 

 Percentage 

Binnen 1 jaar  4% 

Binnen 1 á 2 jaar 3% 

Binnen 2 tot 5 jaar 7% 

Op de langere termijn (> 5 jaar) 9% 

Misschien 12% 

Geen verhuisplannen 65% 

N = 468 

 
In figuur 23 zien we dat bijna de helft (48%) van de 
jongere respondenten (18-35) aangeeft (misschien) 
te willen verhuizen. Van de senioren (65+) wil 20% 
(misschien) verhuizen. Mensen die niet tevreden 
zijn over de huidige woning geven vaker aan te 
willen verhuizen (33%) dan mensen die wel 
tevreden zijn (22%).  
 
Het aantal jongere respondenten (18-35 jaar) dat 
aangeeft te willen verhuizen is maar klein (N=21). 
Om deze reden is het niet mogelijk om de resultaten 
voor deze groep te generaliseren. In plaats van 
percentages te noemen, bespreken we hier dan ook 
de feitelijke aantallen.  
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Figuur 23: Verhuisplannen, uitgesplitst naar leeftijd, soort 
woning en tevredenheid woning  

N = 465 

 

Verhuisredenen 
Aan de respondenten die (misschien) willen 
verhuizen is gevraagd wat hiervoor mogelijke 
redenen zijn (figuur 24). Maar liefst een derde van 
de respondenten geeft aan dat de gezondheid of 
behoefte aan zorg een mogelijke reden is om te 
verhuizen. Onder senioren (65+) gaat dit zelfs om 
twee derde van de respondenten. 22% Van de 
respondenten noemt een veranderende 
huishoudenssamenstelling (zoals gezinsuitbreiding 
of een scheiding) als reden voor een (mogelijke) 
verhuizing. Opvallend is dat ongeveer een vijfde van 
de respondenten aangeeft (misschien te willen 
verhuizen) door de (on)geschiktheid van de huidige 
woning en/of woonomgeving. Deze bevindingen 
laten zien dat de redenen voor het overwegen van 
een verhuizing vaak te maken hebben met de 
woning en/of woonomgeving.  
 
Figuur 25 laat zien hoeveel % van de respondenten 
verhuisredenen noemen die te maken hebben met 
specifieke aspecten van de woning en/of 
woonomgeving. Indien relevant zijn de percentages 
in deze figuur uitgesplitst naar leeftijd. 
 
Figuur 24: Mogelijke redenen voor een verhuizing, in % 

N = 160 

 

 
 
Een vaak genoemde reden voor een mogelijke 
verhuizing is de wens voor een ander type woning 
(40%). Dit gaat op voor alle doelgroepen. De figuur 
laat verder zien dat bijna een derde van de 
respondenten aangeeft dat de huidige woning te 
groot is. Onder senioren is dit maar liefst 62%. De 
wens voor een kleinere tuin of helemaal geen tuin 
wordt onder senioren ook vaker genoemd (42%). 
Daarnaast noemt 37% van de senioren als mogelijke 
reden dat de huidige woning niet geschikt is om in 
te wonen als men ouder wordt. Hieruit kan worden 
opgemaakt dat voor een deel van de senioren de 
huidige woning nu of in de toekomst niet voldoet 
aan de eisen die men aan de woning stelt bij het 
ouder worden. Zo kan een grote woning en / of tuin 
veel (ongewenst) onderhoud met zich meebrengen. 
Ook valt op dat ongeveer een vijfde van de 
respondenten van 65 jaar en ouder de wens voor 
een huurwoning noemt als mogelijke reden voor 
een verhuizing. 
 
Het lijkt erop dat senioren vaker een verhuizing 
overwegen omdat de huidige woning en 
woonomgeving niet geschikt zijn om oud in te 
worden.  
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Figuur 25: Mogelijke redenen m.b.t. de woning en / of  
woonomgeving voor een verhuizing, in %  

N = 159 
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Woonwensen 

 
 
Aan respondenten die hebben aangegeven 
(misschien) te willen verhuizen, is tevens gevraagd 
naar hun woonwensen. 41% Van de respondenten 
geeft aan binnen Doornenburg te willen verhuizen, 
20% buiten Doornenburg, 21% heeft hierin geen 
voorkeur, en nog eens 19% weet het (nog) niet 
(figuur 26). Deze voorkeur naar locatie verschilt naar 
de leeftijd van respondenten. Senioren geven 
relatief vaker aan dat ze in Doornenburg willen 
blijven wonen (52%) en hebben minder vaak de 
wens om zich buiten Doornenburg te vestigen 
(10%). Het lijkt er dus op dat het merendeel van de 
senioren in de eigen vertrouwde omgeving, en in de 
buurt van het eigen sociale netwerk, oud wilt 
worden.  
 
Onder jongere respondenten (≤ 35 jaar) zien we dat 
12 van de 21 respondenten aangeven binnen 
Doornenburg te willen verhuizen en 5 zijn er zeker 
van dat ze buiten Doornenburg willen gaan wonen. 
 
Figuur 26: Woning binnen of buiten Doornenburg, in % 

N = 164 

 
 
Figuur 27: Voorkeur type woning, in %. 

N = 129 

Wanneer respondenten die (misschien) willen 
verhuizen worden gevraagd naar het woningtype 
van de gewenste woning geeft een derde aan dit 
nog niet te weten. In figuur 27 is te zien dat 
ongeveer een derde van deze respondenten 
aangeeft naar een vrijstaande woning te willen 
verhuizen. Een kwart van de respondenten die 
(misschien) willen verhuizen geeft aan een voorkeur 
te hebben voor een flat, appartement, of 
etagewoning. Onder senioren ligt dit percentage 
zelfs op 41%.  
 
Dit komt overeen met de eerder genoemde 
mogelijke verhuisredenen onder deze groep, zoals 
een te grote woning en / of tuin. Er lijkt onder een 
deel van de ouderen vraag te zijn naar 
levensloopbestendige woningen waarbij de 
belangrijkste functies (woon- en eetkamer, keuken, 
slaapkamer en badkamer) op één laag liggen, zoals 
een flat, appartement of etagewoning (met lift).  
 
Er is ook specifiek gevraagd naar of de gewenste 
woning geschikt moet zijn voor senioren. We kijken 
bij deze vraag alleen naar respondenten ouder dan 
55 jaar. In figuur 15 is te zien we dat twee derde van 
de 55plussers die (misschien) willen verhuizen 
aangeeft een woning te willen die speciaal bestemd 
is voor senioren. Onder respondenten ouder dan 65 
jaar ligt dit zelfs op 82%.  
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Figuur 28: Woning speciaal bestemd voor senioren, in %. 

N = 110 
 

Van de 105 respondenten ouder dan 55 jaar die 
aangeven (misschien) te willen verhuizen geven er 
47 aan binnen Doornenburg te willen blijven. Van 
deze 47 respondenten geven er 38 aan dat ze een 
woning willen speciaal bestemd voor senioren, 4 
willen dit niet en 5 weten het nog niet. Uit deze 
gegevens komt een duidelijke behoefte naar voren 
voor woningen geschikt voor senioren.  
 
Aan respondenten die (misschien) willen verhuizen 
is gevraagd of ze een voorkeur hebben voor een 
huur- of koopwoning. Een kwart van deze 
respondenten geeft aan een voorkeur te hebben 
voor een huurwoning, iets minder dan de helft voor 
een koopwoning en ongeveer een derde het nog 
niet weet. Onder de respondenten ouder dan 65 
jaar geeft de helft aan een voorkeur te hebben voor 
een huurwoning. 21% Van de senioren geeft aan een 
voorkeur te hebben voor een koopwoning. Van de 
21 respondenten jonger dan 35 jaar geeft maar één 
respondent aan een voorkeur te hebben voor een 
huurwoning, en 17 respondenten geven de 
voorkeur aan een koopwoning. 
 

 
Figuur 29: Huur of koopwoning, in %. 

N = 164 

 
 
 

De huurgrens die bepaalt of een huurwoning in de 
sociale of vrije sector valt ligt op € 710,68. Dit bedrag 
is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te 
komen voor huurtoeslag. Van de respondenten die 
(misschien) willen verhuizen geeft 76% aan dat ze 
een huurwoning willen met een huurprijs onder dit 
bedrag (N=68).  
 
Ook de koopprijs van de gewenste woning ligt voor 
de meeste respondenten in de lagere segmenten. 
De gemiddelde woningwaarde van woningen in 
Doornenburg lag in 2017 op 212.000 (CBS, 2017¹²). 
Bijna twee derde van de respondenten die 
(misschien) willen verhuizen geeft aan een woning 
te willen met een koopprijs van onder de drie ton.  
 
 
Figuur 30: Prijs van de koopwoning, in %. 

N = 75 

 
 
 

¹² Centraal Bureau voor de Statistiek (2017). Kerncijfers wijken 
en buurten 2017. Geraadpleegd van: 
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83765NED&D
1=34&D2=9313&HDR=T&STB=G1&VW=T 
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9. Conclusie 
 
 

Conclusie en vervolgstappen 

 

Conclusie 

Uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat de 
inwoners van Doornenburg over het algemeen erg 
tevreden zijn over hun leefomgeving. De woning, 
woonomgeving, voorzieningen en het sociale 
leefklimaat worden veelal positief beoordeeld. Zo 
vindt men dat de woning een goede sfeer ademt en 
voelt men zich thuis in de woning. De bereikbaarheid 
van de omliggende dorpen en steden wordt als goed 
beoordeeld en er worden geen problemen ervaren 
met de sociale veiligheid. Op wat kleinere ergernissen 
na, zoals zwerfaval en hondenpoep, is er nauwelijks 
sprake van overlast. In Doornenburg is de sociale 
cohesie en verbondenheid hoog, en heeft men 
onderling regelmatig contact. Voor informele hulp 
kunnen relatief veel dorpelingen een beroep doen op 
buren of andere dorpsgenoten. Met onder andere de 
supermarkt, de bakker, sportclubs, het 
ontmoetingscentrum en de schutterij zijn de meeste 
dorpelingen tevreden met het aanbod van 
voorzieningen en met het rijke verenigingsleven.  
 
Ondanks dit overwegend positieve beeld van de 
leefomgeving in Doornenburg zijn er ook enkele 
aandachtspunten die duidelijk uit de resultaten naar 
voren komen: 
 

 Onzekerheid onder senioren over de 
woonsituatie bij het ouder worden 

 
Ongeveer de helft van de 55plussers geeft aan in de 
eigen woning oud te willen worden. Echter, niet alle 
woningen blijken levensloopbestendig. Ruim 40% van 
de 55plussers twijfelt over of is ontevreden met de 
levensloopbestendigheid van de huidige woning. Zo 
geeft een relatief grote groep senioren aan dat de 
woning te groot is en de tuin te veel onderhoud vergt. 
Het niet levensloopbestendig zijn van de woning blijkt 
een belangrijk motief voor verhuisgeneigdheid onder 
senioren. 

 
Onder senioren bestaat veel diversiteit in de wijze 
waarop ze zich voorbereiden op het wonen in de 
toekomst. Onder jongere senioren (55-65) geeft het 
merendeel aan nog goed na te gaan denken over de 
woonsituatie bij het ouder worden. Onder de oudere 
senioren (> 65 jaar) heeft een tweedeling plaats- 
gevonden, waarbij een gedeelte concrete actie heeft 
ondernomen en klaar is voor de toekomst, terwijl een 
ander deel zegt geen actie te gaan ondernemen en 
niet van plan zijn vooraf iets te regelen. Dit kan 
mogelijk problematisch zijn wanneer de woning niet 
geschikt blijkt te zijn om in te blijven worden als men 
ouder wordt en een zorgbehoefte heeft.  
 

 Zorgen over verkeersveiligheid 
 
Maar liefst twee derde van de respondenten geeft aan 
dat er onveilige verkeerssituaties zijn in het dorp. Er 
zijn twee situaties die bijzonder vaak als onveilig 
bestempeld door de inwoners: de kruising van de 
Duisterestraat en de Pannerdenseweg bij bakkerij Van 
Kol en de wegversmallingen op de Duisterestraat.  
 

 Problemen met de toegankelijkheid 
 
De wandel- en fietspaden in en rond het dorp zijn in 
slechte staat en kunnen problemen opleveren voor 
mensen die slecht ter been zijn of gebruik maken van 
een rolstoel. Bijna twee derde van de inwoners geeft 
aan het er mee eens te zijn dat de wandel- en 
fietspaden van onvoldoende kwaliteit zijn. De 
ongelijkheid van wandel- en fietspaden door 
bijvoorbeeld wortelopdruk zorgt voor onveilige 
(verkeer)situaties. Bewoners geven aan over de weg te 
moeten lopen omdat de stoep te hobbelig is.  
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 Behoefte aan meer contact onder specifieke 
doelgroepen 

 
Ondanks een hoge mate van sociale cohesie en 
onderling contact is er behoefte aan meer contact 
onder specifieke doelgroepen, namelijk onder 
jongeren en mensen die nog niet lang (<5 jaar) in het 
dorp wonen. De behoefte aan meer contact heeft ook 
een relatie met eenzaamheid, mensen die aangeven 
zich (soms) eenzaam te voelen geven vaker aan 
behoefte te hebben aan meer contact in het dorp. 
Eenzaamheid komt niet veel voor in Doornenburg, 
maar lijkt zich wel te clusteren bij ‘kwetsbare 
doelgroepen’, namelijk bij ouderen, mensen met een 
mindere gezondheid en alleenstaanden. 
 

 Weinig voorzieningen voor de oudere jeugd 
 
Ondanks de algemene tevredenheid met de 
voorzieningen zijn de inwoners minder tevreden met 
de voorzieningen voor de oudere jeugd (12 tot 18 
jaar). Een ontmoetingsplek of soos voor deze 
doelgroep wordt door meerdere respondenten als 
een gemis ervaren. Er is volgens hen nu weinig te doen 
buiten de sportclubs en de verenigingen. 
 

Vervolgstappen 
Door middel van de groepsinterviews, de exploratieve 
fotoworkshop 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 
worden gemaakt. 
 
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.  
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10. Bijlage 
 
Figuur 31: Type woning, in %. 

N = 471 
 

Figuur 32: % respondenten dat nagedacht heeft over geschikte woonsituatie, uitgesplitst naar leeftijd. 

N = 278 

 
Figuur 33: Het % inwoners van Doornenburg dat in de woning wil blijven wonen als men ouder wordt, uitgesplitst naar 
gezondheid.  

N = 282 
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Figuur 34: Aanpassingen in de woning, in %. 

N = 220 
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