Wijkpeil Elsendal

NIEUWSBRIEF

Maassluis,
december 2020

Beste bewoner,
Vorige maand hebben 16 bewoners meegewerkt
aan ons Wijkpeilonderzoek, wellicht u ook. Door de
corona maatregelen hebben wij het onderzoek
deze keer met papieren vragenlijsten uitgevoerd
in plaats van een huisbezoek door onze vrijwilligers.
In deze nieuwsbrief informeren we u over de resultaten.

Waarom een wijkpeilonderzoek?

Wij houden wijkpeilonderzoeken om te ontdekken
wat er leeft in de wijken.
Met de resultaten van het onderzoek spelen we
samen met u en lokale samenwerkingspartners in
op de behoefte.

Wat leeft er in uw wijk?

Wonen
De bewoners wonen gemiddeld 30 jaar in deze
buurt. Alle ondervraagden geven aan dat zij de woning zelf als prettig ervaren. Alle16 bewoners zijn van
mening dat hun woning zeker geschikt is om in te
blijven wonen als men afhankelijker wordt. Op één
iemand na voelen de bewoners zich veilig in hun
buurt.
Door 2 bewoners wordt aangegeven dat er een
supermarkt gemist wordt in de buurt. Eén bewoner
geeft aan dat er taxivervoer gemist wordt.

Sociale contacten
De bewoners hebben regelmatig contact met elkaar, dit wordt als positief ervaren.
Ook geven ze op 1 bewoner na aan dat de bewoners betrokken zijn. Ook hebben de meesten goed
contact met hun familie en vrienden, die helpen
waar dat nodig is, al is om hulp vragen soms best
lastig. Ook geeft iemand aan om behoefte te hebben aan iemand die een keertje mee gaat om buitenshuis een kopje koffie te drinken.
Conclusie en tips
Het Elzendal is een fijne plek om te wonen, de bewoners zijn goed bezig vitaal te blijven, zowel lichamelijk als geestelijk. Toch geven een aantal bewoners aan meer informatie te willen of behoefte te
hebben aan een bezoek van de vitaliteitscoach,
helaas zijn er geen contactgegevens achter gelaten. Mocht u meer willen weten, dan kunt u contact
opnemen met ons.
Een bewoner gaf de volgende tip “Zorg dat het
“parkje” achter Esdoorn/ Hagedoorn blijft bestaan.
Ook nadat de geluidswal is gerealiseerd. Ik (en
vele anderen) wandelen daar altijd. Met of zonder
hondjes. Verdwijnen zou een ramp zijn voor de wijk!”

Tot slot

Helaas is het door de Corona-maatregelen niet
verstandig om een terugkoppelings-bijeenkomst
te organiseren. Mocht u naar aanleiding van deze
nieuwsbrief of in verband met een hulpvraag

contact met ons willen opnemen, dan kan dat
via telefoonnummer 010-2486888
of via wijkpeilmaassluis@seniorenwelzijn.nl.
U kunt voor informatie ook terecht op onze website
www.seniorenwelzijn.nl.

Zijn er mensen in uw omgeving
(familie/vrienden) die u, als het nodig is,
in kunt schakelen voor

Welke van onderstaande zaken
zou u voor een ander willen doen?
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■ Kleine klusjes in huis 7
■ Het doen van boodschappen 4
■ Lichte huishoudelijke taken 2
■ Gezellige en ontspannen activiteiten 5
■ Het doen van de administratie 2
■ Meegaan naar familiebezoek 2
■ Meegaan naar dokter/ ziekenhuis 6
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■ Kleine klusjes in huis 0
■ Het doen van boodschappen 7
■ Lichte huishoudelijke taken 0
■ Gezellige en ontspannen activiteiten 4
■ Het doen van de administratie 1
■ Meegaan naar familiebezoek 0
■ Meegaan naar dokter/ ziekenhuis 3
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Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen?
Neem dan contact met ons op via wijkpeilmaassluis@seniorenwelzijn.nl of bel 010 24 86 888.

