Wijkpeil Erasmusplein
Beste bewoner,

NIEUWSBRIEF

Vorige maand hebben veel van u met veel enthousiasme meegewerkt aan ons Wijkpeilonderzoek. Van de 46 huishoudens hebben maar liefst
30 bewoners hun medewerking verleend aan ons
onderzoek. 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 het Erasmusplein?

Wonen
Op 1 bewoner na geven alle respondenten
aan dat zij hun woning als erg prettig ervaren
en zijn zij van mening dat hun woning zeker geschikt is om in te blijven wonen als men afhankelijker wordt. Wij vonden het leuk om te ontdekken dat er al heel veel onderlinge contacten zijn
in het complex. De bewoners zijn betrokken en
22 bewoners geven aan dat zij enkele keren per
week contact hebben met de medebewoners.
7 bewoners geven aan dat zij meer behoefte hebben aan gezamenlijke activiteiten, zoals bewegen.

Vlaardingen,
december 2020

Corona
Uit de antwoorden in het onderzoek blijkt dat de
maatregelen ten gevolge van de lockdown grote impact hebben op het welbevinden van de bewoners.
21 van de bewoners geeft aan de weg te weten
waar ze terecht kunnen als er weer een lockdown zou
komen. De bewoners van het Erasmusplein zijn goed
bezig in de digitale wereld, 28 bewoners geven aan
te beschikken over voldoende digitale kennis.
We kregen van een bewoner de tip om een informatiebakje van Seniorenwelzijn te maken in uw complex.
Graag verwijzen we u hiervoor naar onze vernieuwde website www.seniorenwelzijn.nl.
Conclusie en aandachtspunten
Het Erasmusplein is een fijne plek om te wonen, er
is al veel onderling contact, maar dit kan nog verder uitgebreid worden. Er bestaat behoefte aan
gezamenlijke activiteiten. Diverse bewoners hebben de volgende aandachtspunten doorgegeven:
zo wordt er een krukje in de lift gemist, is er een
wens om een lege woning in te richten als ontmoetingsplek, wordt er een afvalbak met deksel gemist
bij de ingangen tegen al het zwerfafval, wordt er
door verschillende bewoners geklaagd over de muziek vanuit de sporthal en worden fietsenrekken en
invalide parkeerplaatsen gemist.

Tot slot

Als de maatregelen het weer toelaten, willen we u
graag uitnodigen om hierover met ons in gesprek
te gaan. Mocht u ons voor die tijd, naar aanleiding
van deze nieuwsbrief of i.v.m. andere hulpvragen
nodig hebben, dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 010-2486888 of via
wijkpeilvlaardingen@seniorenwelzijn.nl.

Zijn er mensen in uw omgeving
(familie/vrienden) die u, als het nodig is,
win kunt schakelen voor
■ Kleine klusjes in huis 23
■ Het doen van boodschappen 13
■ Lichte huishoudelijke taken 8
■ Gezellige en ontspannen activiteiten 21
■ Het doen van de administratie 7
■ Meegaan naar familiebezoek 1
■ Meegaan naar dokter/ ziekenhuis 4
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■ Kleine klusjes in huis 10
■ Het doen van boodschappen 17
■ Lichte huishoudelijke taken 4
■ Gezellige en ontspannen activiteiten 13
■ Het doen van de administratie 4
■ Meegaan naar familiebezoek 0
■ Meegaan naar dokter/ ziekenhuis 10
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Welke van onderstaande zaken
zou u voor een ander willen doen?
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Een aantal bewoners hebben aangegeven behoefte te hebben aan een doorverwijzing, maar
hebben helaas geen gegevens achtergelaten. Wij
verzoeken u vriendelijk om contact met ons op te
nemen.
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Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen?
Neem dan contact met ons op via wijkpeilvlaardingen@seniorenwelzijn.nl of bel 010-2486888.

