27%

Rivierzicht

VAN ALLE MENSEN TUSSEN
DE 55 EN 65 JAAR WOONT
IN RAAMSDONKSVEER-ZUID

VOORZIENINGEN
IN DE WIJK

Kardeel

56%

Zorg (Huisartsen/Apotheken/Fysio)
Haven

VAN ALLE MENSEN BOVEN
DE 85 JAAR WOONT
IN RAAMSDONKSVEER-ZUID

Zorg (Verzorgingshuis)

Hoge Veer

Dagbesteding
Welzijnsactiviteiten

DE PROGNOSE

Theresiastraat

Welzijn (Overig)

IN 2040 IS 29% VAN DE INWONERS
BOVEN DE 65 JAAR. IN 2017 WAS DIT 19%

Supermarktcirkels (300m)
Varenstraat
Koningspark

Wonen (Verzorgd)

Beethovenlaan

Wonen (Geschikt)

554

Rollatorcirkel zorgsteunpunt (300m)
Biedt de WIJK
voldoende mogelijkheden om er te kunnen
ontmoeten, ontspannen
en bewegen?

WONINGEN ZIJN GESCHIKT
VOOR INWONERS MET
EEN FYSIEKE BEPERKING
Wat heb IK
nodig om lang
gezond/vitaal
te blijven?

Totaal staan er in in Raamsdonksveer-Zuid 3220 woningen:
1674 koopwoningen en 1546 huurwoningen.

VERZORGD WONEN

Wonen met zorg zoals verzorgingshuis
met aanleunwoningen of complex Prisma.

GESCHIKT WONEN

Woningen die geschikt zijn om te
bewonen met een fysieke beperking,
de zogenaamde levensloopbestendige
woningen in de wijk

277 87

190

Woningen in
verzorgingshuizen
zoals Hoge Veer,
Kloosterhoeve en
Prisma locaties

Levensloopbestendige
woningen

Aanleunwoningen
zoals Hoge Veer
en Rivierzicht

12%

van de inwoners in Raamsdonksveer-Zuid (boven
de 18 jaar) is actief als
mantelzorger.

30%

VAN DE INWONERS VAN 
ONZE GEMEENTE WOONT
IN RAAMSDONKSVEER-ZUID
Raamsdonksveer-Zuid (RZ) is de
oude kern van Raamsdonksveer.
De wijk bestaat uit drie deelgebieden:
centrum/Boterpolder, Sandoel en
Julianalaan. In deze wijk wonen
6550 inwoners.

Zijn er voldoende
mogelijkheden om
mijn HUIS aan te
passen?

Hoe kan ik
zelfstandig
blijven wonen?
In Raamsdonksveer-Zuid

Wat heb IK nodig?

Blijven of verhuizen?
Past je huurwoning niet bij jouw toekomst? Ga
dan op tijd in gesprek met woningcorporatie
Thuisvester over de mogelijkheden tot het
aanpassen van de woning of verhuizen,

Hoe kan ik
zelfstandig
blijven wonen?

Soms kan wat extra aandacht, hulp en ondersteuning helpen om
langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Weet jij bij wie je hiervoor terecht kunt? Wonen bekenden, familieleden en vrienden in
de buurt? En hoe is jouw contact met de buren? Zijn er vrijwilligers
actief in jouw wijk? Ben jij zelf actief als vrijwilliger of mantelzorger?
En wat doe jij eigenlijk zelf om zo lang mogelijk gezond en
fit te blijven?

www.thuisvester.nl
Heb je een koopwoning? Oriënteer je dan
tijdig op de woningmarkt. Bijvoorbeeld via
www.funda.nl.
Om aanpassingen voor iedereen financieel
mogelijk te maken biedt de gemeente een
blijverslening aan: www.geertruidenberg.nl.

Ben jij mantelzorger?
Zorg dan ook voor jezelf!

Samen fijner leven

Een beperking…
wat betekent dat voor jou?
Ouder worden gaat vanzelf. Maar wat betekent het ouder
worden voor jouw toekomst? En hoe gaat het als je te maken
krijgt met een beperking? Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk voor kwetsbare bewoners in jouw wijk? Vaak denken
mensen hier pas over na als er problemen zijn. Toch is het
goed jezelf al veel eerder de volgende vragen te stellen:
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Steeds meer mensen (jong en oud) zorgen voor
iemand. Bijvoorbeeld voor een ouder of partner
die langdurig ziek is of een beperking heeft. Deze
mensen noemen we mantelzorgers. Er wordt vaak veel
gevraagd van mantelzorgers met het risico op overbelasting of zelfs uitval.
Herken jij deze situatie? Trek dan tijdig aan de bel! Bij Surplus Welzijn kun je als mantelzorger terecht voor ondersteuning en begeleiding op allerlei vlakken. Zo voorkom je dat
jouw accu leegraakt en kan je naaste zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Wat heb je nodig
in de WIJK?

TIPS om jouw woning aan te passen
Ga je je keuken of badkamer verbouwen? Dit is een
goed moment om aan je toekomst te denken. Kies
bijvoorbeeld voor een inloopdouche met antislipvloer in plaats van een douchecabine. Of plaats
de oven en koelkast in de keuken op werkhoogte.
Een nieuwe aanbouw? Leg nu alvast leidingen om
er later een slaap- en badkamer van te maken. En
kies voor bredere doorgangen, zodat de ruimte goed
toegankelijk is.

Is jouw huis slim genoeg?
Maak je huis ‘slim’ door technische
snufjes (domotica) en apps te gebrui-

De Buurtsportcoach helpt
je fit en gezond te blijven
Je hoeft niet intensief te sporten om fit te blijven. Wandelen, fietsen en zwemmen kunnen
ook al voldoende zijn om je spieren sterk te

• Is mijn huis klaar voor de toekomst? Kan ik het aanpassen?
• Wat doe ik zelf om gezond en fit te blijven?
• Wat verwacht ik in de toekomst van mijn naasten in mijn
omgeving? En weten zij dit?
• Welke voorzieningen zijn er in mijn wijk en wat denk ik
straks nodig te hebben?

Kijk eens met andere ogen naar jouw huis. Welke aanpassingen
zijn mogelijk? Het is verstandig om daar eens over na te
denken. Misschien kun je ook nu al plezier hebben van deze
aanpassingen.

Test je woning op
www.opplussen.nl

In Raamsdonksveer-Zuid

De Riethorst Stromenland

Wat heb ik in mijn
HUIS nodig?

De plek waar je woont. Is deze nog geschikt als je gezondheid
achteruit gaat of wanneer je extra ondersteuning nodig hebt? Welke
voorzieningen zijn er eigenlijk in jouw wijk? Zijn er winkels op loopafstand? Hoe is het openbaar vervoer geregeld? Kun je er met een
rolstoel of rollator goed uit de voeten?

ken. Zo kun je ook nu al comfortabeler wonen. Met één druk op de knop
schakel je alle apparaten uit of laat je
de rolluiken automatisch dichtgaan als
het donker wordt. Op internet vind je
diverse speciaalzaken op het gebied van

houden. Buurtsportcoach Geertruidenberg

slimmer wonen en domotica. Ook bij

organiseert iedere week activiteiten, zoals

de bouwmarkten kun je tegenwoordig

wandelingen en zit-gymnastiek. In het boekje

terecht voor een aantal slimme snufjes.

Max Vitaal van de Buurtsportcoach vind je allerlei
leuke beweegmogelijkheden om mee kennis te maken.
Het boekje is gratis af te halen bij de receptie van het gemeentehuis. Wil je advies of meer informatie? Kijk op www.buurtsport-

Het is goed hierover op tijd na te denken. En praat erover met
familie, buren en vrienden. Ontdek samen de mogelijkheden
en kom op tijd in actie. Zo zorg je ervoor dat je straks langer
zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

Sociaal Wijkteam Geertruidenberg helpt
Heb je een vraag op het gebied van zorg, wonen, financiën
of werk? Of maak je je zorgen over een ander? Neem dan
contact op met het Sociaal Wijkteam Geertruidenberg:
telefoonnummer (0162) 579777
e-mail: wijkteam@geertruidenberg.nl
Dit kan op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur.

coachgeertruidenberg.nl of bel naar 06-10906903.

Samen met anderen?
Heb je al eens overwogen om met vrienden
of kennissen samen in één gebouw te gaan
wonen of in een aantal woningen vlak bij el-

Een taxiritje en tegelijk
een maatje om mee te
kletsen? Dat is ANWB’s
Automaatje.
Vraag ernaar bij SWOG
via www.swog.nl of
telefoon (0162) 52 07 06

kaar? Waarbij je gebruik maakt van gedeelde
faciliteiten, zoals schoonmaak en maaltijden.
Het komt steeds vaker voor dat mensen zelf

LOSLIGGENDE STOEPTEGEL?
Meld dit bij de gemeente via
telefoonnummer 140162 of
via de Buiten Beter App

het heft in handen nemen om in de toekomst
zelfstandig te kunnen blijven wonen.

