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Geachte Nellesteiners, beste buurtgenoten. 

317 van de 1600 adressen in Nellestein hebben de moeite genomen de enquête in te 

vullen die de Initiatiefgroep heeft verspreid in de buurt.  

Allereerst onze dank aan diegenen die hieraan hebben meegewerkt. 

Hierbij de uitslag van deze enquête waarbij werd nagegaan welke voorzieningen en 

diensten Nellesteiners (u dus!) op korte termijn wensen of in de toekomst verwachten 

nodig te hebben.  

Resultaten 

Alle enquêteresultaten hebben ons inderdaad aan concrete cijfers geholpen. Die 

zorgen ervoor, dat we in vervolggesprekken met instanties inderdaad kunnen 

aangeven waar m.n. bij het inrichten van een hernieuwd Lopikhof 1 rekening mee 

gehouden dient te worden. Zodat er nu en in de toekomst in onze wijk Nellestein 

voldoende voorzieningen zijn die het wonen en leven aangenaam maken en houden 

voor ALLE bewoners, jong en oud, hulpbehoevend en vitaal. Deze ideeën zoals we 

die al in de toelichting op de enquête aangaven worden volledig onderschreven 

door de uitkomsten van de enquête.  

Zoals al in de toelichting werd aangegeven is het aantal voorzieningen in de wijk al 

jaren beperkt. De meeste faciliteiten van het Woon-en Zorgcentrum Amsta Nellestein 

Lopikhof 1 zijn inmiddels al verdwenen. In de uitslag van de enquête blijkt dat veel 

Nellesteiners zich hierover zorgen maken, vooral ouderen die hier op aangewezen zijn 

in onze buurt. En voor mensen met een beperking (oud en jong) is het een reële angst 

dat er geen enkele voorziening meer overblijft op loopafstand in onze wijk.  

Tendensen 

Een grote meerderheid van de mensen die de enquête invulden geeft aan behoefte 

te hebben aan meer voorzieningen in de wijk Nellestein. De invullers zijn gemiddeld 

van hogere leeftijd, zij zijn het meest aangewezen op voorzieningen op loopafstand.  

Veel van de invullers onderschrijven ook de behoefte te kunnen blijven wonen in de 

wijk. Men verwacht te kunnen blijven wonen in eigen huis, maar dan wel met de 

nodige aanpassingen (bijv. douche in plaats van bad) en met aanvullende 

voorzieningen, hulp en ondersteuning op loopafstand binnen de wijk. Daarnaast geeft 

een overweldigende meerderheid van de invullers aan dat als men niet in eigen 

woning kan blijven hoopt naar een voor ouderen geschikte woning binnen Nellestein 

te kunnen verhuizen. 
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Onze buurtbewoners blijken te beseffen dat we het samen zullen moeten aanpakken, 

met elkaar en we zullen daarbij de medewerking nodig hebben van andere 

instanties.  

 

Mensen hebben aangegeven vrijwilligerswerk te willen doen in de buurt. Om dat 

verder met elkaar te organiseren zullen we dus ook een ontmoetingsruimte in de buurt 

nodig hebben. 

Enkele opvallende cijfers  

Leeftijd respondenten: 84% is boven de 50 en 54% is alleenstaand.  

Van de respondenten geeft 56 % aan nu of in de toekomst behoefte te hebben aan 

ander vervoer dan nu beschikbaar is om voorzieningen te bereiken. 

 

Behoeften nu of in de toekomst 
 

Opvallende resultaten van de in totaal 317 respondenten: 

 behoefte nu 

al 

in toekomst totaal percentag

e 

Buurtwinkel 176 92 268 84 

Ontmoetingsplek/ jong /oud 139 86 225 71 

Wijkhuiskamer/ café 111 97 208 65 

Restaurant 78 129 207 65 

Fysiotherapie 95 110 205 64 

Activiteitenruimte 96 86 192 60 

Maaltijd afhalen/bezorging 43 147 190 59 

Wonen in Lopikhof 1 als zelfstandig wonen niet meer kan 252 79 

 

Hoe nu verder? 

Wij gaan in gesprek met de overheid en andere instanties over deze uitkomsten, met 

als doel om zoveel mogelijk wensen gerealiseerd te krijgen.  

Uiteraard blijven we u op de hoogte houden van de voortgang van dit overleg. 

Met vriendelijke groet,  

De Initiatiefgroep Voorzieningen Nellestein, werkgroep Lopikhof 1:  

Meta Boldingh, Marianne Schaap, Mirjam Toorman,  

Elly Wolfs, Michel Idsinga, Hennie Knapen  

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze enquête  

kunt u nog steeds contact opnemen:  

per mail: boldingh@planet.nl of toormanm@hetnet.nl 

per telefoon: 020 – 697 61 39  


