Mobiliteit met betrekking tot openbare ruimtes
Geachte mevrouw, geachte heer,
Wij zijn Thamar, Lotte en Marin en wij studeren HBO verpleegkunde op hogeschool VIAA te
Zwolle. Op dit moment specialiseren wij ons in de ouderenzorg. Wij zijn bezig met een klein
onderzoek in de praktijk waarbij we u wat vragen willen stellen. De vragen gaan over uw
mobiliteit met betrekking tot openbare ruimtes. Onder openbare ruimte wordt de ruimte
verstaan die voor iedereen toegankelijk is. Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn
onder andere straten, pleinen, parken. Kortom een ruimte die niet direct door een groep of
individu kan worden toegeëigend.
De antwoorden van de vragenlijst gaan wij gebruiken voor het opstellen van een pleidooi
over dit onderwerp en voor het doen van aanbevelingen aan het Zorginnovatie Forum/ZIF.
De missie van het Zorginnovatie forum is mét ouderen praten in plaats van over ouderen.
De vragenlijst invullen duurt ongeveer 10 minuten. Wilt u vóór 20 mei a.s. reageren?
Vragen:
-

Wat is uw leeftijd?

-

Hoe ziet uw woonsituatie eruit?
o Omschrijving van de buurt

-

Kunt u zich makkelijk verplaatsen? (fiets, lopend)

-

Komt u wel eens in een openbare ruimte? Zo ja, welke openbare ruimte?

-

Ervaart u belemmeringen in openbare ruimtes bij u in de buurt? Zo ja, waar en wat
zijn die belemmeringen?

-

Hoe vindt u de staat van straten, stoepen en groenvoorziening in uw omgeving?

-

Zijn er dingen die u mist in de openbare ruimtes?

-

Wat heeft u nodig om goed te kunnen blijven bewegen buiten huis?

-

Doet u in openbare ruimtes sociale contacten op?

-

Als wij na het lezen van uw antwoorden van de vragenlijst nog verheldering nodig
hebben, mogen wij dan contact met u opnemen?
Zo ja ,dan kunt u hier uw telefoongegevens achterlaten:……………………………

Wij vragen u vriendelijk om de ingevulde vragenlijst terug te e-mailen naar:
m.evertsen@viaa.nl
Dit was het einde van de vragenlijst. Bedankt voor het invullen hiervan.
Met vriendelijke groeten,
Thamar, Lotte en Marin

