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1 Inleiding
Een aantal keer per jaar worden de deelnemers van het digitale klantenpanel van De Gemeenschap
benaderd voor het invullen van een korte vragenlijst waar zij hun mening over verschillende
onderwerpen kunnen geven. In februari/maart van 2018 is een vragenlijst voorgelegd over de beleving
van respondenten van het wonen in hun wijk. De resultaten van deze meting worden in deze rapportage
beschreven.

Onderwerpen
De leden van het digitale klantenpanel zijn bevraagd over hoe zij het wonen in hun wijk waarderen en
wat de belangrijkste voor- en nadelen zijn van het wonen in hun wijk. Daarbij is specifiek ingegaan op de
wensen en mogelijkheden van oudere huurders om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun
wijk. Tot slot is in de vragenlijst teruggeblikt op de ervaringen van huurders met De Gemeenschap in
2017. Het gaat dan specifiek over de tevredenheid van de woning, de woonomgeving en de dienstverlening door De Gemeenschap.

Responsverantwoording
Er zijn 322 panelleden benaderd voor de tweede panelmeting van 2017. De panelleden zijn per e-mail
uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Na twee en een halve week is per e-mail een herinnering
verzonden. In totaal hebben 143 panelleden aan de meting deelgenomen, dit is een effectieve respons
van 44%. Het verloop van de respons in tijd is in de onderstaande grafiek weergegeven.
Figuur 1.1: Responsverloop panelmeting februari/maart 2018 – Wonen in uw wijk
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Bron: Huurderspanel Woningbouwstichting De Gemeenschap, meting februari/maart 2018.

Leeswijzer
De rapportage is ingedeeld naar de verschillende onderwerpen die zijn voorgelegd:



Hoofdstuk 2 gaat in op de ervaringen van huurders met het wonen in de wijk.
Hoofdstuk 3 handelt over de wensen en mogelijkheden van oudere huurders om zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven wonen in hun eigen wijk (welke zorgvoorzieningen zijn dan in de wijk nodig en
is men bereid burenhulp te verlenen of te krijgen). Er zijn ook vragen gesteld over de levensloopbestendigheid van de woning en welke aanpassingen er in de toekomst nodig zijn. Ook is gevraagd
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naar de bereidheid van huurders om mee te betalen aan woningaanpassingen. Verder gaat dit
hoofdstuk in op zelfstandig wonen en de buurt.
In hoofdstuk 4 wordt teruggeblikt op 2017. Het gaat dan over de betaalbaarheid van het wonen, het
onderhoud van de woning, de energiezuinigheid van de woning, de leefbaarheid in de
woonomgeving en de communicatie met De Gemeenschap.

Waar mogelijk en relevant is een vergelijking gemaakt tussen de wijken.
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2 Wonen in uw wijk
Huurders wonen prettig in hun wijk
Het huurderspanel geeft gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer voor het prettig wonen in de wijk. Hieruit
blijkt dat het overgrote deel van huurders prettig woont in hun wijk. Slechts een kleine groep (zo’n 5%)
geeft een onvoldoende (5 of lager). De wijken in het westen van de stad (Dukenburg, Neerbosch-Oost
en Lindenholt) scoren met een 6 of 7 als rapportcijfer wat lager dan gemiddeld.

Huurders waarderen het vaakst de prettige woonomgeving van hun wijk
Aan de huurders is gevraagd wat de belangrijkste voordelen van hun wijk zijn. Ruim de helft noemt de
prettige woonomgeving als belangrijkste voordeel. Verder wordt de beschikbaarheid van betaalbare
woonruimte (34%), het winkelaanbod (28%) en een mooie woonomgeving (25%) als voordeel genoemd.
Eén op de tien noemt een andere reden. Zij noemen vaak de ligging vlakbij natuur of bos als een
belangrijk voordeel.
Figuur 2.1: Belangrijkste voordelen van wonen in wijk huurders
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Bron: Huurderspanel Woningbouwstichting De Gemeenschap, meting februari/maart 2018.

Huurders uit de wijken in het westen van Nijmegen (Dukenburg, Neerbosch-Oost) vinden bereikbaarheid met de auto of het openbaar vervoer en het winkelaanbod vaker een belangrijk voordeel van hun
wijk dan huurders uit het oosten van de stad (Altrade, Hengstdal en Van ’t Santbuurt). De laatst groep
huurders vinden veiligheid en sociale samenhang vaker een belangrijk voordeel.

Helft huurders noemt geen nadeel aan het wonen in hun wijk
Huurders is ook gevraagd naar het belangrijkste nadeel van het wonen in hun wijk. De helft van de
huurders ondervindt naar eigen zeggen geen nadeel. De andere helft noemt wel nadelen van hun wijk.
Het vaakst genoemd worden weinig parkeergelegenheid (15%) en slechte verkeersveiligheid (12%). Veel
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andere genoemde nadelen hebben te maken met de leefbaarheid. Dan gaat het om overlast van geluid
of verkeer, veiligheid en verloedering van de woonomgeving.
Figuur 2.2: Nadelen van wonen in wijk huurders
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Bron: Huurderspanel Woningbouwstichting De Gemeenschap, meting februari/maart 2018.

Huurders uit de wijken Dukenburg en Neerbosch-Oost noemen relatief vaak een nadeel van hun wijk. Zij
vinden dat er voor hun leeftijdsgroep te weinig te doen is en dat er te weinig culturele voorzieningen en
uitgaansgelegenheden zijn. Huurders uit Neerbosch-Oost noemen ook vaker de slechte verkeersveiligheid, te weinig winkelaanbod en te weinig zorg- en welzijnsvoorzieningen.
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3 Langer zelfstandig wonen
De vragen over het onderwerp langer zelfstandig wonen zijn alleen gesteld aan huurders waarvan de
oudste inwoner ouder dan 55 jaar is.

Huurders willen graag in hun wijk blijven wonen wanneer ze meer zorg nodig hebben
Aan de huurders is gevraagd hoe belangrijk zij het vinden om bij het ontstaan van een zorgbehoefte
door ziekte of ouderdom in hun eigen wijk te kunnen blijven wonen. Er is gevraagd dit aan te geven op
een schaal van 1 tot 10. De gemiddelde score is een 8,6, wat betekent dat huurders ook bij een
toenemende zorgbehoefte graag in hun eigen wijk willen blijven wonen. Inwoners van Altrade en
Hengstdal zijn het meest gehecht aan hun eigen wijk.

Oordeel levensloopbestendigheid gemiddeld mager



Huurders geven op een schaal van 1 tot 10 de levensloopbestendigheid van hun woning een 6,2.
Veel oudere huurders wonen dus in een woning die in hun eigen beleving niet levensloopgeschikt is.
Het oordeel over de levensloopbestendigheid hangt uiteraard in hoge mate samen met het
woningtype. Appartementen met een lift zijn volgens de huurders het vaakst levensloopbestendig
(score 8,2), appartementen zonder lift het minst (score 4,5).

Benodigde aanpassingen om in huidige woning te kunnen blijven wonen
Figuur 3.3: Te verwachten te plaatsen voorzieningen in komende 10 jaar
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Bron: Huurderspanel Woningbouwstichting De Gemeenschap, meting februari/maart 2018.

Aan de huurders is gevraagd welke aanpassing ze denken aan te moeten brengen om de komende 10
jaar in hun woning te kunnen blijven wonen. De helft denkt aan een kleine aanpassing als het
verwijderen van drempels, het plaatsen van handgrepen of een verhoogde toiletpot. Maar ook grotere
ingrepen worden voorzien; vier op de tien huurders van 55 jaar en ouder verwacht binnen 10 jaar een
traplift te moeten laten plaatsen om in hun woning te kunnen blijven wonen. Een kwart verwacht
overigens dat de woning helemaal niet hoeft te worden aangepast.
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Aanzienlijk deel huurders niet bereid of in staat om mee te betalen aan woningaanpassingen
Oudere huurders is gevraagd of zij bereid zijn en in staat zijn om zelf mee te betalen aan aanpassingen
die in hun woning nodig zijn om er langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Figuur 3.4: Bereidheid of in staat zijn om mee te betalen aan woningaanpassingen
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Bron: Huurderspanel Woningbouwstichting De Gemeenschap, meting februari/maart 2018.

Slechts 15% van de huurders is zonder meer in staat of bereid om zonder een regeling mee te betalen
aan een eventuele woningaanpassing. Bijna een kwart geeft aan bij voorkeur met behulp van financiële
ondersteuning zelf bij te dragen en 7% kan naar eigen zeggen alleen meebetalen met behulp van een
regeling. Een kwart van de ondervraagde huurders is niet bereid of in staat mee te betalen. Een vijfde
van de ondervraagde huurders weet het niet.

Huishoudelijke hulp, klussendienst en tuinonderhoud vaak gewenste voorzieningen in wijk
Aan de huurders is de vraag gesteld van welke zorgvoorzieningen ze het fijn vinden als die in hun eigen
wijk worden aangeboden. Huurders noemen het vaakst huishoudelijke hulp (61%), een klussendienst
(56%) of tuinonderhoud (40%) in hun wijk. Eén op de zeven heeft behoefte aan geen van de voorgelegde voorziening in de wijk.
Figuur 3.5: Gewenste wijkvoorzieningen om langer zelfstandig te kunnen wonen
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Bron: Huurderspanel Woningbouwstichting De Gemeenschap, meting februari/maart 2018.
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In de wijken Neerbosch-Oost en de Van ’t Santbuurt is de minste behoefte aan voorzieningen om langer
zelfstandig te kunnen wonen. In Neerbosch-Oost is er wel relatief veel behoefte aan medische
voorzieningen en in de Van ’t Santbuurt aan een maaltijdvoorziening. In Dukenburg en Hengstdal is de
meeste behoefte aan voorzieningen in de wijk. Huurders uit Dukenburg hebben relatief veel behoefte
aan tuinonderhoud, inwoners van Hengstdal hebben aan alle gevraagde voorzieningen verhoudingsgewijs meer behoefte dan gemiddeld.

Aarzeling over hulp door buurtgenoten bij ziekte/ouderdom
Figuur 3.6: Behoefte aan hulp bij ziekte/ouderdom door buurtgenoten
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Bron: Huurderspanel Woningbouwstichting De Gemeenschap, meting februari/maart 2018.






Onder de huurders is er weinig animo voor hulp door buurtbewoners bij ziekte of ouderdom. Voor
bijna de helft hangt dit af van de situatie. 16% wil geen hulp, 17% weet het niet. Slechts één op de
vijf wil wel door buurtgenoten geholpen worden.
In Neerbosch-Oost (27%) is de behoefte aan burenhulp het grootst, in Altrade is de behoefte het
kleinst (15%).
Het huurderspanel is gevraagd een toelichting te geven als het antwoord ‘nee’ of ‘dat hangt er van
af’ is. Het merendeel geeft aan geen hulp van onbekenden te willen krijgen. Het moet met de
buurtgenoot klikken en er moet vertrouwen zijn. Daarnaast is het afhankelijk van de soort hulp.
Men is bijvoorbeeld wel bereid om voor een buurtgenoot een boodschap te doen of eten te koken

Aanzienlijke bereidheid om buurtgenoten te ondersteunen




Aan huurders is gevraagd of ze bereid zijn om buurtgenoten te ondersteunen. Hierover zijn
huurders verdeeld, maar de grootste groep (39%) is hiertoe naar eigen zeggen bereid. Voor 35%
hangt dit af van de situatie. 9% is niet bereid, 17% weet het niet.
In de Van ’t Santbuurt is de bereidheid om buurtgenoten te ondersteunen het laagst (39%). In
Altrade is de bereidheid het hoogst (46%).

Figuur 3.7: Bereidheid tot ondersteunen buurtgenoten
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Bron: Huurderspanel Woningbouwstichting De Gemeenschap, meting februari/maart 2018.
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Het huurderspanel is gevraagd een toelichting te geven als het antwoord ‘nee’ of ‘dat hangt er van
af’ is. De bereidheid ligt ook hier aan de bekendheid met de hulpbehoevende en het soort hulp dat
nodig is. Men moet de hulpvrager kennen en er een klik mee hebben. Daarnaast voelt een deel van
de ondervraagde huurders zich te oud of niet fysiek in staat om burenhulp te verlenen. Verder zijn
mensen te druk met andere bezigheden zoals betaald werk.
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4 Terugblik op 2017
Leden van het digitale huurderspanel is gevraagd op een aantal punten terug te blikken op hun
ervaringen met De Gemeenschap in 2017.

Huurders tevreden over betaalbaarheid wonen: gemiddeld rapportcijfer 7,4







De huurders zijn tevreden over de betaalbaarheid van het wonen bij De Gemeenschap. Ze geven
een 7,4 als gemiddeld rapportcijfer.
Huurders in een bovenwoning zijn het meest tevreden met de betaalbaarheid (rapportcijfer 7,9),
huurders met een appartement met lift het minst (rapportcijfer 6,8). Er is gevraagd naar de betaalbaarheid van het wonen en niet naar de prijskwaliteitverhouding. Daarom wordt de waardering van
de betaalbaarheid mede ingegeven door het woningtype dat men huurt en het bijbehorende prijsniveau.
Huurders uit Dukenburg (rapportcijfer 7,8) en Van ’t Santbuurt (rapportcijfer 7,8) zijn het meest
tevreden met de betaalbaarheid van hun woning. Het minst tevreden zijn huurders uit NeerboschOost (rapportcijfer 6,7). Dit is overigens nog altijd een ruime voldoende.
De huurders is gevraagd om het gemiddelde rapportcijfer toe te lichten. Op een enkele uitzondering
na geeft men aan tevreden te zijn over de huurprijs en prijs- en kwaliteitverhouding. Huurders die
ontevreden zijn vinden dat ze te veel betalen voor de kwaliteit van hun woning.

Huurders tevreden over onderhoud woning: gemiddeld rapportcijfer 7,5







De huurders zijn tevreden over het onderhoud van de woningen van De Gemeenschap. Ze geven op
dit punt een 7,5 als gemiddeld rapportcijfer. Desondanks geeft één op de tien een onvoldoende (5
of lager).
Huurders in een appartement zonder lift zijn het minst tevreden met het onderhoud (rapportcijfer
6,8), huurders in een eengezinswoning het meest (rapportcijfer 7,7).
Huurders uit Dukenburg (rapportcijfer 7,7) en Van ’t Santbuurt (rapportcijfer 7,7) zijn het meest
tevreden met het onderhoud. Het minst tevreden zijn huurders uit Hengstdal (rapportcijfer 7,1, een
ruime voldoende).
De huurders is gevraagd om het gemiddelde rapportcijfer toe te lichten. Men geeft aan dat de
woningen goed worden onderhouden. Men is tevreden over de service en het onderhoud door De
Gemeenschap. Problemen worden snel en deskundig opgelost door de servicedienst.

Energiezuinigheid woningen is aandachtspunt: gemiddeld rapportcijfer 6,0








De huurders zijn het minst tevreden over de energiezuinigheid van de woningen van De
Gemeenschap. Ze geven met een 6,0 als gemiddeld rapportcijfer net een voldoende. Echter geeft
40% een onvoldoende (5 of lager).
Huurders in een appartement met lift zijn het meest tevreden over de energiezuinigheid (gemiddeld
rapportcijfer 8,6), huurders in een appartement zonder lift het minst (gemiddeld rapportcijfer 5,5).
Ook eengezinswoningen scoren onder het gemiddelde (rapportcijfer 5,9).
Huurders uit Altrade (rapportcijfer 7,6) en Lindenholt (rapportcijfer 7,4) zijn het meest tevreden
met de energiezuinigheid. Het minst tevreden zijn huurders uit Van ‘t Santbuurt (rapportcijfer 4,8).
Ook Neerbosch-Oost scoort laag (rapportcijfer 5,8).
De huurders is gevraagd om het gemiddelde rapportcijfer toe te lichten. Een deel van hen is
ontevreden over de energiezuinigheid omdat de isolatie van de woningen als slecht wordt ervaren.
Hierdoor vallen de energielasten hoger uit. Ook moet De Gemeenschap in de beleving van een deel
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van de ondervraagde huurders meer stappen zetten met de verduurzaming van de woningvoorraad.

Huurders tevreden over leefbaarheid in woonomgeving: gemiddeld rapportcijfer 7,4





De huurders zijn tevreden over de leefbaarheid in hun woonomgeving. Ze geven met een 7,4 als
gemiddeld rapportcijfer een ruime voldoende. Eén op de tien geeft echter een onvoldoende (5 of
lager).
De leefbaarheid is volgens de huurders het hoogst in Altrade (rapportcijfer 7,8) De laagste
leefbaarheid is in Neerbosch-Oost (rapportcijfer 5,5).
De huurders zijn gevraagd om het gemiddelde rapportcijfer toe te lichten. Over het algemeen geeft
men aan in een rustige en prettige buurt te wonen. Huurders die ontevreden zijn over de leefbaarheid, klagen over geluidsoverlast of achteruitgang van de buurt.

Huurders tevreden over communicatie, verbouwingsprojecten aandachtspunt




De huurders zijn tevreden over de communicatie met De Gemeenschap. Ze waarderen dit
onderdeel van de dienstverlening gemiddeld met een rapportcijfer 7,2. Bijna de helft geeft zelfs een
rapportcijfer 8 of hoger.
De huurders is gevraagd om het gemiddelde rapportcijfer toe te lichten. Positieve punten over de
communicatie zijn de goede (telefonische) bereikbaarheid en de vriendelijke bejegening. Ook de
website en de nieuwsbrief worden goed beoordeeld. Een aandachtspunt is volgens sommige
huurders de communicatie bij verbouwingsprojecten als een renovatie of isolatie. De informatie
was, in de beleving van ontevreden huurders, onduidelijk of verwarrend, de planning werd weinig
gecommuniceerd en/of het maken van afspraken ging moeilijk. Verder vinden sommige huurders
dat ze door De Gemeenschap beter gehoord kunnen worden.

5242.2017/G | Wonen in uw wijk

10

