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Raamsdonksveer-Zuid is de oude kern van Raamsdonksveer en bestaat uit de drie deelgebieden
Boterpolder, Sandoel en Hoge Veer en omgeving. In deze wijk wonen 6550 inwoners. Dit is 30% van
het totaal aantal inwoners van de gemeente. In deze gebiedsanalyse wordt de vraag van de
kwetsbare doelgroepen en het aanbod van het wonen en de zorg- en welzijnsactiviteiten in beeld
gebracht.

Kwetsbare doelgroepen in Raamsdonksveer Zuid:
Onder kwetsbare doelgroepen worden hier verstaan “ouderen, inwoners met een (licht)
verstandelijke/lichamelijke beperking en mensen met GGZ-problematiek”.
Leeftijdsopbouw:
Er wonen 2542 personen van 55 jaar en ouder. Dit is
een hoger aandeel dan in de andere wijken van de
gemeente. In verhouding tot de hele gemeente woont
27% van het aantal 65+ers en ruim 50% van alle
75+ers in deze wijk. (Bijlage 1 “Leeftijdsopbouw
wijken”).
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Beperkingen:
In verhouding tot de hele gemeente wonen in deze wijk de meeste mensen met geestelijke en
lichamelijke beperkingen zodanig dat ze verminderd zelfredzaam zijn (Bijlage 2 “Woonzorgwijzer”.)
Zorgbehoefte:
Bijna de helft van de vraag aan WMO
toekenningen voor een gehandicaptenparkeerkaart, begeleiding Wmo en hulp bij
het huishouden in onze gemeente is
afkomstig uit deze wijk. Zowel absoluut als
in verhouding tot de omvang van de wijk is
het hoger dan gemiddeld. (Bijlage 3
“Toekenningen WMO”)
Hierbij is in het gebied rond Het Hoge Veer
de vraag het hoogst en in Sandoel het
laagst. (Zie fig. 3)
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Prognose:
Voor de gemeente wordt verwacht dat het aantal 65+ers tot 2040 met 57% zal toenemen van 4200 tot
6600 (Bijlage 5: “Prognose bevolking naar leeftijd”). In deze wijk zijn meer 75+ers dan gemiddeld in de
gemeente en het aantal beschikbare woningen is juist lager. De grijze druk (het aandeel 75+ers per
100 geschikte woningen) is dus in deze wijk het hoogst van de gemeente en stijgt van 56 in 2017 naar
124 in 2040 (Bijlage 6: “Geroscoop).
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Aanbod wonen, zorg en welzijn Raamsdonksveer Zuid:
Het aanbod van het wonen en de zorg-, en welzijnsactiviteiten is in kaart gebracht. Het wonen is
verdeeld in verzorgd wonen1 en geschikt wonen2. Het aanbod van zorg is verdeeld in de steunpunten
van de zorginstellingen en de eerstelijnszorgvoorzieningen (huisarts, apotheek en fysiotherapie.) De
welzijnsvoorzieningen zijn onderverdeeld in voorzieningen die alleen met indicatie toegankelijk zijn
(dagbesteding) , welzijnsactiviteiten die voor iedereen toegankelijk zijn en algemene voorzieningen als
winkels voor de eerste levensbehoefte, bibliotheek en openbaar vervoer. De voorlopige
constateringen en vraagpunten staan per categorie beschreven.

1

wonen met zorg zoals verzorgingshuis met aanleunwoningen
woningen die geschikt zijn om te bewonen met een functiebeperking, de zogenaamde
levensloopbestendige woningen
2
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Voorlopige constateringen Wonen:
Het wonen is verdeeld in verzorgd wonen incl. complexen Prisma en geschikt wonen. De concrete
locaties staan opgenomen in bijlage 8.
In Raamsdonksveer Zuid
zijn 3075 woningen
volgens de Geroscoop
(Bijlage 6) en 3220
volgens Zorgopdekaart
(bijlage 7). Er zijn 554
woningen specifiek voor
de kwetsbare doelgroep.
Van de woningen is 77%
aanpasbaar, dit is
aanmerkelijk lager dan in
de rest van de
gemeente. (Zie bijlage 7
zorgopdekaart, Onder
aanpasbare woningen
wordt hier verstaan
“woningen op de begane
grond, woningen die met
liften bereikbaar zijn en
rijwoningen waar
trapliften in gemonteerd
kunnen worden”)
Verzorgd wonen:
Er zijn op dit moment 277 intramurale woningen (het huidige Hoge Veer, Hoge Veer Rivierzicht,
Kloosterhoeve en een aantal Prisma locaties) en 87 extramurale woningen (de aanleunwoningen van
het Hoge Veer en Rivierzicht). In totaal zijn er dus 364 woningen voor verzorgd wonen in deze wijk.
De intramurale woningen van het huidige Hoge Veer worden verplaatst naar de kern
Geertruidenberg. Als het Hoge Veer vertrekt dan verdwijnen er ruim 100 intramurale woningen uit
deze kern.
Geschikt wonen:
Er zijn 190 woningen geschikt voor mensen met een functiebeperking, waarvan 100 bij het Kardeel/
Touwbaan.
Bijzondere kengetallen wonen voor Raamsdonksveer Zuid:
• Bijna de helft van alle woningen in deze wijk is een huurwoning. Dit is aanmerkelijk hoger dan in
de andere wijken. Thuisvester zal nadrukkelijk betrokken moeten worden. (Bijlage 7
Zorgopdekaart)
• 10% van de inwoners geeft aan niet in de eigen woning te kunnen blijven wonen als ze slecht ter
been wordt. (Brabantscan, bijlage 4)
• 38% van de woning is geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking. Dit is het laagst van
de gemeente. (Bijlage 6 geroscoop)
• De grijze druk (het aantal 75+ers per geschikte woning) is met 56 het hoogst binnen de gemeente
en loopt naar verwachting op tot 124 in 2040. Dit betekent dat er in 2040 voor elke 100 geschikte
woningen er 124 75+ers zijn.
• De woning en de woonomgeving worden positief gewaardeerd (bijlage 4 Brabantscan). De
afstand tot algemene dagelijkse voorzieningen is positief met gemiddeld 1,2 kilometer (bijlage 7
Zorgopde kaart).

Vraagpunten wonen Raamsdonksveer Zuid:
1. Is er behoefte aan extra zorgwoningen in/bij een zorgsteunpunt? (Intramuraal of extramuraal).
2. Is er behoefte aan extra geschikte woningen? (Nieuwbouw huur of koop) en wat bekent dat
concreet voor de opgave ?
3. Moet er ingezet worden op een grotere aanpasbaarheid van de huidige woningen?
4. Is er behoefte aan andere woonvormen? (zoals kleinschalige woonvormen voor specifieke
doelgroepen)
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Voorlopige constateringen Zorg:
Het aanbod van zorg is verdeeld in de steunpunten van de zorginstellingen en de
eerstelijnszorgvoorzieningen (huisarts, apotheek en fysiotherapie.) De concrete locaties staan
opgenomen in bijlage 9.

Zorginstellingen:
• Zorginstelling het Hoge Veer is in de wijk gelegen, maar wordt verplaatst naar de kern
Geertruidenberg. Zorglocatie Hoge Veer Rivierzicht is gelegen aan de rand van de wijk. Een
groot deel van de wijk valt buiten de rollatorcircel van een zorgsteunpunt (300 meter), zeker na
verplaatsing van het Hoge Veer
• Prisma is op meerdere locaties verspreid in de wijk aanwezig met zorgactiviteiten en woningen
aan de Theresialaan en de Kasteellaan.
• De Kloosterhoeve is met een specifieke doelgroep grenzend aan de wijk gelegen. Deze ligt
geïsoleerd en heeft geen relaties met de wijk.
Eerstelijnszorg:
• Vanuit de eerstelijnszorgvoorzieningen is geen huisarts binnen de wijk aanwezig. Er is wel een
apotheek en een aantal fysiotherapeuten.

Vraagpunten Zorg Raamsdonksveer Zuid:
1. Is er behoefte aan zorgsteunpunt(en) in de wijk en waarom
- aan wat voor zorg is behoefte?
- hoe kunnen deze steunpunten levensvatbaar worden?
2. Is er vraag om op de locatie Hoge Veer een steunpunt te realiseren (voor de
aanleunwoningen en/of de wijkbewoners) of liever op andere plek(ken)?
3. Is er belangstelling voor dat Prisma meer zorgfuncties zou aanbieden?
(voor zorgfunctie in het Centrum en Sandoel)
4. Is vestiging/spreekuur gewenst van een huisarts in Raamsdonksveer-Zuid?
5. Worden nog andere zorgvoorzieningen gemist?

6

Voorlopige constateringen Welzijn
De welzijnsvoorzieningen zijn onderverdeeld in voorzieningen die alleen met indicatie toegankelijk zijn
(dagbesteding) , welzijnsactiviteiten die voor iedereen toegankelijk zijn en algemene voorzieningen als
winkels voor de eerste levensbehoefte, bibliotheek en openbaar vervoer. De concrete locaties staan
opgenomen in bijlage 10.

Welzijnsvoorzieningen:
Er zijn veel welzijnsvoorzieningen verspreid over de wijk. Een aantal voorzieningen voor dagbesteding
en dagopvang is alleen voor mensen met een indicatie. Een groot aantal voorzieningen is voor
iedereen toegankelijk. Zo is er een steunpunt bij beide locaties van Het Hoge Veer en bij Prisma aan
de Grote Kerkstraat. Er is een Grand Café in Rivierzicht, er is een aantal locaties waar
beweegactiviteiten worden gegeven en nog een groot aantal andere locaties met diverse activiteiten
zoals het Kardeeltje.
Overige voorzieningen:
Er zijn winkels voor de eerste levensbehoefte, een bibliotheek, een busstation en een park.

Vraagpunten Welzijn Raamsdonksveer Zuid:
1.
2.
3.
4.

Zijn de aangegeven welzijnsvoorzieningen compleet?
Zijn de huidige voorzieningen levensvatbaar? (behoefte en financiële middelen)
Zijn de huidige voorzieningen bekend en bereikbaar?
Is er behoefte aan extra welzijnsvoorzieningen in de wijk,
- wat voor soort voorzieningen
- op welke plek(ken) en
- hoe kunnen deze levensvatbaar worden?
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Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer
Vrijheidstraat 2
4941 DX Raamsdonksveer
Telefoon: 14 0162
E-mail: info@geertruidenberg.nl
www.geertruidenberg.nl

