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VOORWOORD  
Dit rapport is geschreven in opdracht van de Kerncommissie Loosbroek. Het betreft een onderzoek 
naar zorg en veiligheid in Loosbroek. Voor de verkregen informatie willen wij de inwoners van 
Loosbroek bedanken. Ook willen wij een dankwoord uitspreken naar Joop Neijs en de leden van de 
werkgroep die ons geholpen hebben met dit onderzoek. Tevens willen wij onze mentor en 
begeleider, Christ Tielemans, bedanken voor zijn bijdrage aan dit onderzoek en rapport. 
 
Het was een leuk project om aan te werken, we hebben veel mensen gesproken en ervaringen op 
gedaan. Ook is het project positief verlopen, wij hebben de samenwerking met de Kerncommissie 
Loosbroek als prettig ervaren.  
 

 

Jasper Glaap 
Jip Dohmen 
Noud van der Heijden 
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SAMENVATTING 
Het rapport dat hier voor u ligt, is geschreven door drie studenten van de Has Hogeschool Den Bosch 
in opdracht van de Kerncommissie Loosbroek. In het kader van leefbaarheid in het dorp is er 
onderzoek gedaan naar de aspecten zorg en veiligheid. Het ging hierbij met name om de 
veranderingen die in de zorg plaats gaan vinden, en al plaats hebben gevonden, voor te leggen aan 
de inwoners van Loosbroek om vervolgens naar hun mening te vragen. Bij het aspect veiligheid gaat 
het vooral over het veiligheidsgevoel dat de inwoners van Loosbroek hebben als men naar het eigen 
dorp kijkt.  
 
Wat betreft de zorg spraken de inwoners vooral over problemen, zoals te weinig vrijwilligers en 
mantelzorgers, eenzaamheid en veranderingen in de professionele zorg. Dankzij de sterke cohesie 
denken de inwoners deze problemen als dorp te kunnen ondervangen. Wat men nu mist zijn 
voorzieningen die het mogelijk maken om deze problematiek op te kunnen lossen. Diversen 
mogelijkheden en varianten zijn hiervoor genoemd tijdens het onderzoek. Één van die mogelijke 
oplossingen is het opzetten van een online marktplaats, waardoor vraag en aanbod bij elkaar wordt 
gebracht.  
 
Wat betreft de veiligheid is het veiligheidsgevoel van de inwoners van Loosbroek achteruit gegaan. Er 
wordt wisselend gesproken over Lunenburg, de verkeersveiligheid, woninginbraken, overlast van 
buitenstaanders en de invloed van de media op het veiligheidsgevoel. Ondanks de achteruitgang van 
het veiligheidsgevoel voelt men zich nog steeds veilig in Loosbroek. 
 
Meer over de resultaten van het onderzoek is te vinden in de rest van deze rapportage.
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1. INLEIDING 
 
Deze onderzoeksrapportage is gemaakt naar aanleiding van de opdracht die de studenten Stad en 
Streekontwikkeling jaar 2 mee hebben gekregen van de HAS Hogeschool Den Bosch en de 
kerncommissie Loosbroek. De module waarbinnen dit rapport is opgesteld is de module 
revitalisering. Een onderdeel van deze module is het thema leefbaarheid. Binnen het onderwerp 
leefbaarheid vallen ook de thema's zorg en veiligheid. Dit zijn de thema's waarnaar in Loosbroek 
onderzoek is gedaan en waar deze rapportage voornamelijk over gaat. 
Het doel van het rapport is bruikbare informatie te verzamelen voor de kerncommissie Loosboek. Dit 
verslag moet in de toekomst als basis gaan fungeren voor verdergaande trajecten binnen de thema's 
zorg en veiligheid. 
Om dit verslag te kunnen maken is er veel tijd gestopt in het zogeheten ‘veldwerk’ in Loosbroek, 
waarbij inwoners van het dorp zijn geïnterviewd en er een bewonersbijeenkomst heeft 
plaatsgevonden. 
De duur van dit onderzoek is 10 weken en zal worden afgesloten op de 23 april 2014 tijdens de 
algemene jaarvergadering van de kerncommissie. 
 

LEESWIJZER 
Het onderzoek zal nog verder ingeleid worden in hoofdstuk 2. De aanleiding voor het onderzoek, de 
achtergrond en de onderzoeksmethode worden hier behandeld. Vervolgens worden de thema's zorg 
en veiligheid ingeleid, dit gebeurt in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 staan de onderzoeksresultaten 
betreffende de zorg. Er is hier een onderscheid gemaakt in drie facetten: professionele zorg, 
vrijwilligers/mantelzorg en eenzaamheid. Hier is voor gekozen, omdat deze drie aspecten tijdens het 
veldwerk het meeste naar voren kwamen. De resultaten betreft de veiligheid staan uitgewerkt in 
hoofdstuk 5. Tot slot wordt er in hoofdstuk 6 een conclusie geformuleerd en komen er enkele 
aanbevelingen naar voren.  
In de bijlage komen de volgende zaken nog aan de orde: de genoemde bestaande alternatieven voor 
eenzaamheid, de positieve en negatieve punten omtrent veiligheid, opvallende opmerkingen van 
inwoners, de vragenlijst die is gebruikt bij de interviews en de notulen van de discussieavond. 
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2. INLEIDING ONDERZOEK  
 

INLEIDING ONDERZOEK 

Het onderzoek dat gepleegd is richt zich vooral op het thema zorg. De veranderingen van in zorg 
hebben in grote impact op een relatief kleine leefgemeenschap als Loosbroek. Dit onderzoek is er 
met name op gericht om de mening van inwoners met betrekking tot de veranderingen in de zorg te 
onderzoeken.  Ook de wensbeelden van de inwoners zijn meegenomen in het onderzoek. Een ander 
en wat kleiner aspect van het onderzoek is het peilen van het veiligheidsgevoel van de inwoners. De 
kerncommissie heeft het idee dat het veiligheidsgevoel afneemt. Het onderzoek is niet alleen onder 
de inwoners van de kern Loosbroek uitgevoerd, maar onder alle inwoners binnen de 
parochiegrenzen van Loosbroek. De parochie Loosbroek is samengesteld uit de bebouwde kom en 
aangrenzende delen van het buitengebied. 
      

ONDERZOEKSMETHODE 
Om dit onderzoek uit te kunnen voeren is de onderstaande onderzoeksmethode gehanteerd.  
Op donderdag 20 maart jongstleden heeft er een bewonersavond plaatsgevonden. Op deze avond 
zijn de inwoners van Loosbroek geïnformeerd over de veranderingen in de zorg. Ook is er naar de 
mening van de inwoners gevraagd en is er gekeken naar het gevoel van veiligheid binnen de 
parochiegrenzen. Tijdens deze avond is er ook nog gekeken naar eventuele maatregelen en 
oplossingen (suggesties van bewoners). Deze avond was al ruim van te voren aangekondigd door 
middel van een flyer, bericht op de website van de kerncommissie, posters op prominente plekken 
en via Facebook.  
De bewonersavond zag er als volgt uit: 
Allereerst was er een plenair deel waarin het onderzoek wordt uitgelegd en een stukje informatie 
over de veranderingen in de zorg werd gegeven. 
Vervolgens werd de groep in drieën gedeeld en hebben deze drie groepen, onder leiding van een 
student, gediscussieerd over de onderwerpen van het onderzoek. 
Afsluitend is er een korte samenvatting gegeven over de belangrijkste discussiepunten van de avond. 
De resultaten van het onderzoek zijn vervolgens verwerkt in dit verslag en zullen worden 
aangedragen aan de kerncommissie in de vorm van een onderzoeksrapportage. 
 
Voorafgaand aan deze bewonersavond zijn er al interviews gehouden met belangrijke groeperingen 
uit het dorp. In deze interviews zijn dezelfde onderwerpen besproken als op de bewonersavond. Ook 
de resultaten uit deze interviews zijn verwerkt in deze rapportage. 
 

VERANTWOORDING 

Om de resultaten van het onderzoek zo representatief mogelijk te maken zijn verschillende 
groeperingen in Loosbroek benaderd. Er is getracht om zowel jong als oud te betrekken bij dit 
onderzoek. Ook is er een avond georganiseerd die voor iedereen in het dorp toegankelijk was. 
Ondanks de pogingen om ook de jeugd (18-30) bij dit onderzoek te betrekken, is dit niet voldoende 
gelukt. 
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3. INLEIDING THEMA'S 
 

VERANDERINGEN ZORG 
Om een goed beeld te krijgen van de veranderingen in de zorg is er voorafgaand aan het veldwerk 
(interviews en bewonersavond) onderzoek gepleegd. Hieronder volgt een overzicht van de 
belangrijkste veranderingen in de zorg. 
 
De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de zorgvrager als voor de 
zorgmedewerker en zorgorganisaties. Hervorming is noodzakelijk door een veranderende zorgvraag 
en een flinke stijging van de zorguitgaven. De veranderingen in de langdurende zorg hebben grote 
gevolgen voor (toekomstige) zorgmedewerkers, zorgvragers en zorgaanbieders. 
Hoe ziet de langdurige zorg in 2020 eruit? 
 
Mede door de Hervormingsagenda Langdurige Zorg (HLZ) zijn als het volgens plan verloopt in 2020 
belangrijke veranderingen tot stand gebracht: 

 Mensen zijn in staat gesteld om, waar nodig met ondersteuning en zorg, zo lang mogelijk 
thuis te blijven wonen. Zij krijgen via de gemeente ondersteuning om te participeren en 
zelfstandig te zijn. Aanvullende professionele zorg is beschikbaar als maatwerk door de 
zorgverzekeraar. 

 Zorg en ondersteuning worden dichtbij de zorgbehoevende georganiseerd. In de wijk, en 
sector overstijgend. Professionals, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars werken 
hierbij samen. 

 Formele en informele zorgverleners werken nauw met elkaar samen. Mantelzorgers en 
vrijwilligers spelen een belangrijke rol en zijn samen met de zorgvrager en de 
zorgprofessionals gelijkwaardige partners. Dit heeft ook bijgedragen aan het 
ontmedicaliseren van lichte zorgvragen die in het verleden vaak ten onrechte vanuit een 
medisch perspectief benaderd werden. 

 De uitgaven voor de langdurige zorg zijn teruggebracht naar een beheersbaar niveau. De 
groei van uitgaven is structureel verlaagd. 
 

De langdurige zorg gaat over de zelfredzaamheid en het welbevinden van de zorgbehoevenden. Er 
wordt uitgegaan van wat mensen nog wél kunnen, samen met hun eigen netwerk. De term die de 
overheid voor deze ontwikkeling gebruikt is de participatiemaatschappij. Gemeenten en 
zorgverzekeraars bieden waar nodig professionele zorg en ondersteuning dichtbij huis, gericht op het 
versterken van zelfstandigheid en participatie. Voor de meest kwetsbaren is vanuit de Wet 
langdurige zorg (Wlz) passende zorg in een beschermde omgeving beschikbaar. 
 
Ook de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals zal gaan veranderen. Er is sprake van een vernieuwd 
competentie- en takenprofiel dat ook hogere eisen stelt aan het opleidingsniveau van medewerkers. 
(zorg!, 2014) 
 

VEILIGHEID 
Naar het thema veiligheid is voorafgaand aan het veldwerk geen onderzoek gepleegd. Dit was ook 

niet nodig aangezien het in dit onderzoek puur ging om het veiligheidsgevoel van de inwoners van 

Loosbroek. Het veiligheidsgevoel zou volgens de kerncommissie afgenomen zijn, en men wilde hier 

graag de oorzaken van weten.  
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4. ZORG 

4.1 PROFESSIONELE ZORG 

De veranderingen die staan te gebeuren in de professionele zorg hebben grote invloed op de 
inwoners van Loosbroek, maar ook op de gemeenschap van Loosbroek als geheel. In dit hoofdstuk 
worden de resultaten van het onderzoek op het gebied van professionele zorg gegeven.  
 
De inwoners van Loosbroek werd voorgelegd hoe men de professionele zorg in de toekomst ziet. 
Hier zijn nog veel vragen over onder de inwoners. Zo zal professionele zorg volgens enkelen wel via 
de thuiszorg moéten. Daar stellen de inwoners vraagtekens bij: hoe en wanneer wordt deze 
thuiszorg dan bijvoorbeeld ingeschakeld? 
Om op deze vraag antwoord te krijgen weten de inwoners niet welke weg men zou moeten 
bewandelen. Dit geldt ook voor andere vragen over professionele zorg. Het WMO loket wordt 
genoemd als oplossing voor dit probleem, hier kan men ook met allerlei vragen terecht. Echter, het 
nadeel hiervan is dat de inwoners het nog onduidelijk vinden wanneer ze moeten aankloppen bij dit 
WMO loket. Tevens komt de AWBZ daar niet in terecht, wat als nadeel wordt gezien door de 
inwoners.  
 
Het dieper liggende probleem is dat mensen, zolang zij of hun naasten niet met zorg in aanraking 
komen, ook niet weten en niet op de hoogte zijn waar ze zorg kunnen krijgen. Of waar ze hun vragen 
kunnen wegleggen. ''Ik zou niet weten welke wegen ik zou moeten bewandelen als ik een vraag zou 
hebben over bijvoorbeeld zorg voor mijn ouders. Op de site van de gemeente zou je hier misschien iets 
over kunnen zoeken. Maar als je het nog niet nodig hebt, ben je er nog niet mee bezig''. Aldus een van 
de inwoners van Loosbroek. 
 
Om duidelijkheid te scheppen is er vanuit de inwoners behoefte aan één aanspreekpunt. Dit kan 
iemand zijn in de vorm van een wijkverpleger die ook daadwerkelijk zorg verleent, dit kan ook zijn in 
de vorm van een vragenloket of een persoon die geluiden van inwoners opvangt en dan lijntjes legt 
naar instanties/zorgverleners. Er is in ieder geval behoefte c.q. vraag naar een onder de inwoners 
vertrouwd persoon. Of naar een overkoepelende organisatie die dicht bij de mensen staat. Mensen 
willen namelijk niet tien verschillende gezichten per week zien, het liefst zien ze maar één; of enkele 
vertrouwde gezichten. 
Een steunpunt wordt door enkele inwoners ook als oplossing gezien. Een steunpunt is reeds  al 
aanwezig, maar een uitbreiding hiervan met veel multifunctionele ruimtes en laagdrempelige 
activiteiten zou een mogelijkheid kunnen zijn. 
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4.2 VRIJWILLIGERS/MANTELZORG  

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven staat, is het de opzet dat ouderen en andere zorgbehoevende in de 
toekomst steeds langer thuis wonen. De vraag die is voorgelegd aan Loosbroek is hoe zij de 
organisatie van deze opzet zien en in hoeverre ze daar zelf in denken te kunnen participeren.  
 

ORGANISATIE VRIJWILLIGERS/MANTELZORG AAN HUIS 

Over de organisatie van de niet professionele zorg aan huis hebben de inwoners van Loosbroek zo 
hun zorgen. Zij vragen zich vooral af wie er in de toekomst deze zorg moet gaan verlenen en hoe dit 
aangestuurd wordt. Gaat alle verantwoordelijkheid op de schouders van de mantelzorgers liggen, 
moeten vrijwilligers deze zorg gaan verlenen of moeten dit professionals zijn?  
De inwoners van Loosbroek missen een overkoepelende instantie of voorzieningen in het dorp 
waaruit de niet professionele zorg geregeld wordt. De meeste inwoners zijn wel bereid te 
participeren in het zorgvraagstuk maar weten nu niet hoe ze dat zouden moeten doen.  
 

VRAAG EN AANBOD BIJ ELKAAR BRENGEN 

Het grootste euvel waar de inwoners tegenaan lopen is, als het gaat om de vrijwilliger/mantelzorger 
hoe de vraag naar zorg en het aanbod van zorg bij elkaar gebracht gaat worden. De inwoners van 
Loosbroek weten nu niet waar zij hun zorg/hulp kunnen aanbieden of zorg/hulp kunnen vragen.  
Vanuit de inwoners kwamen hier verschillende oplossingen voor naar boven. Een veelgenoemde 
oplossing is een online marktplaats waarbij vraag en aanbod bij elkaar gebracht wordt. Hier zou men 
dan een zorgvraag kunnen plaatsen waar vervolgens door een buur of een ander persoon op 
gereageerd kan worden. Door het merendeel van de inwoners zou een initiatief zoals dit  
aangedragen moeten worden als oplossing voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.'' Je 
ontkomt er niet aan, je zult mee moeten met de tijd. Ik denk dat een dergelijk systeem over een paar 
jaar de normaalste zaak van de wereld is geworden. De generatie die nu oud wordt is hier ook op 
voorbereid en zal geen moeite hebben met de technologie''. Aldus een van de inwoners van 
Loosbroek. Participeren in de zorg wordt volgens de inwoners makkelijker gemaakt wanneer er een 
dergelijk systeem zou worden opgezet. 
Aan deze oplossing zitten volgens enkele inwoners ook nadelen, zo zouden de ouderen van nu daar 
nog niet mee overweg kunnen. Er zou er dus voor de ouderen van nu iets anders moeten worden 
bedacht. 
Een ander heikel punt voor met name de vraagkant van de zorg is volgens de inwoners van 
Loosbroek het feitelijk vragen naar zorg. Zij denken dat er veel mensen zijn die moeite hebben om te 
vragen naar zorg. Deze mensen zouden behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon aan wie ze 
hun zorgvraag wel durven voor te leggen. Wie dit moet zijn en hoe dit moet worden aangestuurd, is 
nog onduidelijk voor de meeste mensen. Een overkoepelende instantie, zoals beschreven staat in 
4.1, kan een oplossing voor dit probleem zijn. 
Ook geven met name sommige ouderen in het dorp aan dat de huidige generatie zorgbehoevenden 
nog niet toe is aan een digitale manier van vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dit komt doordat die 
ouderen niet gewend zijn met digitale hulpmiddelen te werken. 
 
Een andere optie die boven tafel kwam om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is door ouderen en 
andere zorgbehoevenden te laten inwonen bij een familielid. Om dit te kunnen realiseren 
verwachten de inwoners van Loosbroek een meewerkende rol van de gemeente en geen 
tegenwerkende rol. Ook vinden zij dat men zelf zou moeten investeren om het inwonen van een 
zorgbehoevende mogelijk te maken. Verschillende partijen hebben ook aangegeven toekomst te zien 
in multifunctionele gebouwen waarin wonen, werken en zorg bij elkaar komen. Een voorbeeld 
daarvan is de voetbalkantine die buiten de weekenden om leegstaat en dus onbenutte ruimte is. Ook 
de basisschool heeft te kennen gegeven iets te zien in een multifunctioneel gebouw.  
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ZELF ZORG VERLENEN 

Een andere vraag die aan de bewoners van Loosbroek is voorgelegd is in hoeverre zij zelf zorg 
kunnen en willen verlenen aan een ander. Een van de inwoners zei daar het volgende over: ''De 
bereidheid om zorg te verlenen aan een ander verschilt natuurlijk per persoon, maar over het 
algemeen zijn de inwoners van Loosbroek bereid hier vrij ver in te gaan''. Zolang er geen medische 
handelingen moeten worden uitgevoerd is men bereid zorg te verlenen aan een ander. Deze 
bereidwilligheid heeft Loosbroek, volgens de inwoners, te danken aan de sterke sociale cohesie in 
het dorp. Er zijn wel bepaalde handelingen die de inwoners niet bij iedereen uit zou willen uitvoeren, 
maar de huishoudelijke zorg zijn de inwoners over het algemeen bereid om te verlenen. Hierbij kan 
gedacht worden aan grasmaaien, boodschappen doen, ramen lappen etc. 
 
Het beeld dat hierboven geschetst wordt geldt met name voor de ouderen (55+) van de inwoners. De 
wat jongeren en nog werkende inwoners van Loosbroek zien dit anders. Zij zijn net als de ouderen 
ook bereid om zorg te verlenen, maar zij vinden dat zij in mindere mate degene zouden moeten zijn 
die zorg zou moeten verlenen. Deze groep geeft aan vaak geen tijd te hebben i.v.m. met werk en 
kinderen. Zij maken zich zorgen over een scheve verhouding tussen vraag en aanbod. Een steeds 
groter wordende groep zorgbehoevenden die door een steeds kleiner wordende groep verzorgd 
moet gaan worden. Zij zien liever dat de zorgbehoevenden elkaar gaan verzorgen voor zover dat kan 
(contradictie).  
 

ONTVANGEN VAN ZORG 

Het ontvangen van niet professionele zorg is volgens de inwoners van Loosbroek voor ieder persoon 
anders. Men wil bijvoorbeeld niet dat de buurman bepaalde zorg (bijvoorbeeld aankleden) verleent, 
maar ziet deze zorg liever geleverd worden door familie of een specifiek vrijwilliger.  
Zolang men in staat is zelf te kunnen aangeven welke zorg men wil ontvangen en door wie, moet dit 
vooral gebeuren denken zij. Er zit ook een ’maar’ kant aan het verhaal. Er zijn ook mensen die niet 
aan de bel trekken of niet durven te vragen om zorg, de eerder genoemde vertrouwenspersoon zou 
hierin volgens de inwoners een uitweg kunnen bieden.  
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4.3 EENZAAMHEID 

Eenzaamheid is een belangrijk kwestie in de hedendaagse maatschappij en speelt zeker een rol 
binnen een klein hecht dorp als Loosbroek. Binnen dit onderzoek over de zorg is nog expliciet 
ingegaan op het onderwerp eenzaamheid, omdat het toch één van de zwaardere onderdelen betreft 
en we willen mensen ervan bewust maken dat eenzaamheid ook in Loosbroek voorkomt ondanks de 
hechte gemeenschap.  
 
Veel mensen in Loosbroek denken dat er geen of nauwelijks sprake kan zijn van eenzaamheid in hun 
kern. Uit cijfers blijkt toch het tegenoverstelde. Bij een enquête gaven veertig mensen aan dat zij zich 
'eenzaam' of 'zeer eenzaam voelen' (Neijs, 2014) Volgens de ondervraagden is eenzaamheid is wel 
een persoonlijk begrip voor ieder mens. Dat betekent dat de één zich eenzaam voelt terwijl er heel 
veel bezoek langs komt (of dat dit bezoek wordt vergeten) en de ander voelt zich nog niet eenzaam 
als er maar één iemand in twee dagen langskomt, deze personen zijn dan ook meer op zichzelf. Zoals 
één van de inwoners dit zei ‘’De één wil aan de hand gepakt worden en de ander bepaald liever zelf 
wanneer er contact wordt gezocht’’. Zij denken wel dat deze mensen ook zelf wat extra initiatief 
hierin moeten steken. Dit kunnen ze doen door het toch aan te geven, ook al kan dit moeilijk zijn.  
 
Eenzaam zijn, verschilt dus heel erg per geval, maar de bewoners van Loosbroek denken dat het 
aantal gevallen van eenzaamheid wel gereduceerd kan worden met nieuwe of bestaande 
alternatieven. Zij denken dat zij veel mensen toch kunnen helpen en daar moet de buurt ook zij 
steentje aan bijdragen. Omwonenden kunnen eenzaamheid herkennen, mensen voorzichtig 
benaderen of uitnodigen en een praatje maken (dit werkt volgens de bewoners het beste). Dit is niet 
alleen nodig bij ouderen, maar ook gehandicapten hebben hier behoefte aan denken zij. De 
burenzorg kan dus nóg beter en dat beamen de ondervraagden dan ook. De communicatie hierbij is 
onder oudere bewoners van Loosbroek wel beter dan tussen de jongeren stellen een aantal mensen 
tijdens de discussieavond. 
 
De bewoners moeten zich dus nog bewust worden van het aantal mensen dat zich echt eenzaam 
voelt binnen het dorp. De bewoners verwachten extra initiatief van deze eenzame mensen, maar 
weten ook dat de burenzorg hier een grote rol in kan spelen als dit zich verder gaat ontwikkelen met 
betrekking tot het herkennen van eenzaamheid om hiermee om te kunnen gaan. Zij weten wel dat 
de vormen van eenzaamheid erg uiteenlopend zijn en dat je het nooit helemaal zult kunnen 
uitbannen. Jongere inwoners meer feeling met elkaar kunnen krijgen door gerichtere bijeenkomsten 
binnen de verschillende buurtverenigingen.  
 
De bewoners droegen ook een aantal helemaal nieuwe oplossingen aan die wellicht in de toekomst 
gebruikt kunnen worden om eenzaamheid beter te ondervangen en te voorkomen. Bestaande 
alternatieven die door de inwoners van Loosbroek zijn genoemd en eenzaamheid proberen op te 
lossen of tegen te gaan, worden in bijlage 1 gegeven. 
 
De eerder genoemde voetbalkantine wordt maar twee dagen in de week gebruikt. Dit vinden de 
ondervraagden van de voetbalvereniging zonde. Het zou dan ook opengesteld kunnen worden als 
flexwerkplek of een huisvestiging voor dagbesteding. Hier wordt dan ook weer gedoeld op mensen 
die zich eenzaam voelen. 
Daarnaast zouden de inwoners een overkoepelende organisatie die buddy's kan uitzenden om 
mensen gezelschap te houden die het (even) moeilijk hebben hartelijk ontvangen. Deze organisaties 
bestaan al, maar zouden op een lokaal niveau kunnen worden ingericht voor Loosbroek, zodat de 
lijnen hiernaartoe ook veel korter zijn, volgens een aantal geïnterviewde. 
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Eenzaamheid zou een wijkverpleegkundige moeten kunnen herkennen en melden bij een centraal 
punt, zodat hier oplossingen op maat voor kunnen worden bedacht. Dit zou een voortraject kunnen 
zijn voor het buddy-systeem denken de hierboven genoemde geïnterviewde. 
Het oprichten van extra steunpunten, een andere manier van wonen, zou kunnen werken voor 
mensen die nog geen zorg nodig hebben en voor zorgbehoevenden. Op deze manier worden deze 
steunpunten zoveel mogelijk gemengd, zodat men elkaar makkelijker kan helpen en de lijnen zeer 
kort kunnen blijven. Deze manier van wonen zou dan wel midden in een wijk of bij een centrum 
moeten worden gebouwd voor de sociale contacten met anderen, voorzieningen binnen handbereik, 
er is altijd wel iets te beleven, er heerst veel sociale controle, men is niet gauw meer eenzaam en het 
gezamenlijk eten. Men zou hierbij moeten bouwen op particuliere initiatieven voor deze soort 
steunpunten/zorgcomplexen. Toch moeten steunpunten ook blijven bestaan voor de mensen die wat 
minder te besteden hebben. Dit alternatief werd genoemd door de voorzitter van de 
voetbalvereniging. 
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5. VEILIGHEID 
 

Het tweede onderzoeksthema van dit leefbaarheidsonderzoek in Loosbroek gaat over veiligheid en 
het heersende veiligheidsgevoel, zowel binnen als buiten de bebouwde kern. Het wordt 
meegenomen in het onderzoek, omdat de kerncommissie de indruk heeft dat het veiligheidsgevoel is 
gedaald. De Kerncommissie van Loosbroek wil graag weten of dit inderdaad het geval is.  

 

GEVOEL & GEDRAG 

De inwoners van Loosbroek geven aan dat zij zich in het algemeen veilig voelen, zowel in de kern als 
in het buitengebied. Er zijn een aantal keren per jaar onrustmomenten in het dorp door incidenten 
(woninginbraken, insluipingen en diefstallen vanaf het erf). Dit doet volgens de meeste partijen wel 
wat met het gevoel van veiligheid in het dorp. Het veiligheidsgevoel is dan ook volgens hen in de 
laatste jaren achteruitgegaan. Door deze incidenten is men scherper geworden dan vroeger en gaan 
de poorten en fietsen vaker op slot dan voorheen. Men geeft ook aan vaker te letten op wat zij zien 
als mogelijke criminele activiteit. In enkele gevallen handelt men hier naar, er wordt dan bijvoorbeeld 
een kentekenplaat genoteerd van wat zij zien als een verdacht voertuig. Men is zich er wel bewust 
van dat de relatieve veiligheid van “vroeger” niet meet bestaat.  
Ook de controle onderling is volgens de inwoners aanwezig en zorgt voor een veilig gevoel. Het ons 
kent ons gevoel zorgt ervoor dat men elkaar aan durft te spreken op ongepast gedrag en een oogje in 
het zeil houdt voor een ander. Deze sterke sociale cohesie wordt door de inwoners van Loosbroek 
gezien als een belangrijke reden waarom zij zich veilig voelen in Loosbroek. 
 
De impact van de incidenten verschilt sterk per persoon en per incident. Volgens de inwoners van 
Loosbroek wordt de grootte van de impact sterk beïnvloed door hoever men van het incident af 
staat. Een woninginbraak bij een buur heeft bijvoorbeeld een grotere impact dan een woninginbraak 
bij een onbekende aan de andere kant van het dorp.  
 
Een eventueel gevoel van onveiligheid wordt volgens de inwoners naast de incidenten in het dorp 
ook beïnvloed door de media. Een gedeelte van inwoners probeert zich hier van af te sluiten door er 
niets van aan te trekken. Terwijl een ander deel van de inwoners aangeeft dat hun veiligheidsgevoel 
voor een groot gedeelte bepaald wordt door berichten en/of geluiden uit de media. Bepaalde 
incidenten worden volgens inwoners versterkt door de media, en zorgen voor vergroting van het 
onveiligheidsgevoel. 
 
Ook de mond tot mond verhalen hebben invloed op het veiligheidsgevoel volgens de inwoners. Het 
gaat hierbij vooral om het verspreiden van incidenten uit het dorp of uit de omgeving. Deze 
incidenten hebben vervolgens invloed op het veiligheidsgevoel bij verschillende mensen. Bij mond 
tot mond verhalen gaat het met name om geruchten, horen-zeggen en eigen ervaringen. 
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CONCLUSIE/AANBEVELINGEN 
Om tot een heldere en duidelijke conclusie te komen, zijn hieronder per facet binnen het onderzoek 
de belangrijkste conclusies geformuleerd. 

PROFESSIONELE ZORG 

Zolang de inwoners van Loosbroek zelf niet met deze vorm van zorg te maken krijgen, weet men vaak 
niet op welke manier deze zorg wordt aangeboden en hoe zij daar, waar nodig, gebruik van moeten 
maken. Ook heeft men behoefte aan één vertrouwd persoon die de zorg verleent. 
De inwoners van Loosbroek zien graag dat deze zorg op een lokaal niveau georganiseerd en 
uitgevoerd wordt. De ouderwetse wijkverpleegkundige zou een mogelijkheid zijn om dit op te lossen. 
Deze wijkverpleegkundige fungeert dan vooral als contactpersoon die de zorgvragen constateert en 
eventueel verder doorspeelt naar een onderliggend team van professionals. 

VRIJWILLIGERS/MANTELZORG 

De belangrijkste conclusie met betrekking tot de vrijwilligers/mantelzorg is dat men in Loosbroek 
over het algemeen wel bereid is om deze zorg te verlenen en te verkrijgen van een ander. Echter mist 
men nu een ‘apparaat’ wat vraag en aanbod bij elkaar brengt. 
Een veelgenoemde manier om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is door het creëren van een 
platform waarbij vraag en aanbod bij elkaar komen. Dit kan op een digitale manier in de vorm van 
een soort marktplaats, maar ook op een ouderwetse manier in de vorm van een lijst waarop mensen 
zich op een bepaalde hulpvraag kunnen inschrijven. 

EENZAAMHEID 

Veertig mensen voelen zich eenzaam in Loosbroek, terwijl niet iedereen zich bewust is van dit 
probleem. Er is geen eenduidige oplossing voor de problematiek rondom eenzaamheid. Het verschilt 
per persoon hoe eenzaamheid het beste kan worden aangepakt. De bewoners van Loosbroek denken 
dat het aantal gevallen wel gereduceerd kan worden met nieuwe of bestaande alternatieven die in 
de bijlage naar voren komen. Voor bepaalde (bestaande) initiatieven zal nog draagvlak moeten 
worden gecreëerd om dit lokaal te kunnen gaan realiseren. De nieuwe initiatieven zullen nog verder 
moeten worden uitgewerkt, waarbij draagvlak nodig is binnen andere kernen en bij de overheid. 

VEILIGHEID 

Het gevoel van veiligheid onder de inwoners van Loosbroek is de laatste jaren achteruitgegaan. 
Mensen zijn scherper geworden, poorten en fietsen gaan eerder op slot dan voorheen. Ondanks de 
achteruitgang van het veiligheidsgevoel voelt men zich nog steeds veilig in Loosbroek. De 
onrustmomenten in het dorp die jaarlijks voorkomen, hebben een wisselende impact op het 
veiligheidsgevoel. Incidenten waarbij men persoonlijk betrokken is geweest, jagen meer schrik aan 
en blijven dus langer hangen.  
Er zijn daarnaast nog een aantal punten (bijlage 2) die het veiligheidsgevoel kunnen verbeteren, 
waarbij het IDOP als hulpmiddel kan dienen om de verbeterpunten om te zetten in projecten.  
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 GENOEMDE BESTAANDE ALTERNATIEVEN EENZAAMHEID 

 

Er worden al veel zaken en activiteiten genoemd door de bewoners die (kunnen gaan) bijdragen aan 
het tegengaan van eenzaamheid binnen de kern van Loosbroek.  
 
In Dinther is er bijvoorbeeld op donderdagmiddag een vrijwilligersgroep die onder leiding van één 
betaalde WMO-kracht een gezelschapsgroep runt als remedie tegen eenzaamheid. Dit gebeurt ook al 
in Vorstenbosch en Vinkel. Men vraagt zich af of Loosbroek groot genoeg is om deze activiteit ook 
naar haar eigen kern te brengen. De bewoners vinden dan wel dat zij zelf dat plan moeten indienen 
bij de gemeente, zodat de plaatselijke overheid dat weer eventueel kunnen faciliteren met geld en 
betaalde krachten. 
In Schaijk is er het zorgcafé dat vijf middagen per week open is. De Thuiszorg begeleidt dit. De 
ondervraagden denken dat dit initiatief in Loosbroek zou kunnen worden gestart met één middag in 
de week om te kijken of hier animo voor is binnen de kern. 
In het blad 'Rondje Loosbroek' kan een lijst worden geplaatst met vrijwilligers die zich met bepaalde 
klussen en activiteiten bezig willen houden. Het is volgens de bewoners belangrijk om de namen van 
deze mensen erbij te zetten om het vragen naar hulp te vergemakkelijken. Men weet alleen dan nog 
niet zeker of zij het contact direct via de vrijwilligers wil laten verlopen of dat dit via het bestuur van 
deze groep zou moeten gaan.  
De KBO kent in feite alle mensen die eenzaam zouden kunnen zijn. Zij krijgen veel aandacht en 
bezoek, maar sommigen willen gewoon de deur niet uit. Het steunpunt (D'n Hoek) wordt gebruikt als 
gezamenlijke activiteitenruimte voor ouderen om ook weer meer verbintenissen te creëren.  
De Zonnebloem benadert zelf mensen die eenzaam of gehandicapt zijn. Dit gebeurt dan ook al in 
Loosbroek. De parochie werkt samen met de Zonnebloem om zieken te bezoeken die het nu even 
moeilijk hebben. Toch worden hierbij nog een hoop mensen gemist volgens de andere partijen. 
Er is ook een organisatie die zich richt op alleenstaanden, maar deze is niet zo actief in Loosbroek. Dit 
is een organisatie uit Uden. Het is een club voor mensen waarvan de partner overleden is. 
Loosbroekse mensen maken daar vrijwel geen gebruik van op dit moment, omdat het te ver van ze 
afstaat in letterlijke en figuurlijke zin. Zij kennen daar verder geen andere mensen.  
De basisschool gaat bij zorgbehoevenden langs met zelfgemaakte fruitmandjes om hen een extra 
bezoekje te gunnen en de kinderen hiermee ervan bewust te maken dat hulpbehoevenden en 
eenzame mensen dit soort hulp echt hard nodig hebben, volgens de directrice van de basisschool. 
Elke oudere krijgt vanuit Vivaan een boekje “ouderenwijzer”. Bij de discussieavond komt naar voren 
dat helaas lang niet iedereen deze informatiegids gebruikt. 
In heel Loosbroek zijn buurtverenigingen te vinden, maar niet iedereen wil hier lid van worden. Dit 
beamen alle ondervraagden zowel bij de discussieavond als tijdens de interviews.  
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BIJLAGE 2 POSITIEVE EN NEGATIEVE PUNTEN VEILIGHEID 

 

POSITIEVE PUNTEN 

 Een positief punt is de verlichting in de kern, men voelt zich veiliger wanneer er verlichting 
aanwezig is. Men durft dan ook binnen de kern gerust alleen over straat.  

 Buitenstaanders die in Loosbroek komen wonen, worden gauw opgenomen in de 
gemeenschap. Dit zorgt ervoor dat de sterke sociale cohesie behouden blijft en daarmee ook 
het veilige gevoel. 

 Het surveilleren en buitentoezicht door Lunenburg ervaart men als zeer prettig en geeft een 
veilig gevoel af aan het merendeel van de bewoners. Er zijn uitzonderingen op deze mening, 
vooral onder inwoners die dicht bij Lunenburg wonen. De patrouilleronden houden de 
feestgangers binnen een beperkt gebied, zodat de onrust zich zo min mogelijk kan 
verspreiden. De inwoners hebben een goed gevoel bij de maatregel dat iemand van elke 
groepje zich moet melden als chauffeur en dan moet blazen, voordat hij mag gaan rijden. Het 
gevoel richting Lunenburg is dus wel al een stuk beter geworden hierdoor.  

 Men vindt het prettig dat er nu genoeg zebrapaden zijn aangelegd en dat brigadiers dit 
reguleren als de kinderen van de basisschool weer naar huis mogen. Tijdens de 
discussieavond werd nog wel opgemerkt dat de zebrapaden niet meer duidelijk zichtbaar zijn 
door een hele hoop palen die in het zicht staan.  

 Het IDOP heeft een positief effect op de heersende problemen met de verkeersveiligheid. De 
bewoners waren erg blij met de projecten in het kader van verkeersveiligheid. Een aantal 
voorbeelden hiervan zijn: de verbetering van de verlichting op straat, aanpassing aan de 
wegen, het trottoir en de fiets suggestiestroken en de vernieuwing van het dorpsplein. 

 

NEGATIEVE PUNTEN 

 De drempels op de wegen maken het verkeer volgens sommigen onveiliger. Hardrijders zijn 
een probleem binnen de wijken en met name over de hoofdstraat. De Kampweg wordt als 
erg onveilig bestempeld, en op de Schaapsdijk houdt bijna niemand zich aan de 
dertigkilometerzone-aanduiding.  

 Op zaterdagavond wordt de Poolse discotheek, druk bezocht door overwegend Poolse 
bezoekers. Het zijn voor het overgrote deel bezoekers van ver buiten de grenzen van de kern 
Loosbroek. Deze bezoekers hebben dus geen of nagenoeg geen binding met de kern. Net als 
in een verder verleden toen de discotheek “oude stijl” nog druk werd bezocht door niet 
Poolse bezoekers, doen zich, zoals in vrijwel iedere uitgaansgelegenheid, incidenten voor die 
van invloed kunnen zijn op het veiligheidsgevoel en op het ondervinden van overlast. In 
Loosbroek wordt dit ook erkend door de inwoners. De meeste overlast wordt ervaren in de 
directe omgeving van de uitgaansgelegenheid. 
Door het management van de Poolse club en de directie van de uitgaansgelegenheid zijn en 
worden nog steeds maatregelen genomen om de overlast te voorkomen, o.a. het 
surveilleren en het houden van toezicht in de omgeving van de uitgaansgelegenheid, het 
begeleiden naar parkeerplaatsen en het controleren van bestuurders op drankgebruik.  
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BIJLAGE 3 OPVALLENDE OPMERKINGEN INDIVIDUELE PARTICIPANTEN DISCUSSIE VEILIGHEID 

 

 Veiligheid van wegen laat nog te wensen over, een fietspad afgesloten met keien zou een 

mooie oplossing zijn, volgens één van de ondervraagden. 

 Knikken in wegen zouden beter moeten worden aangegeven door een ander kleurgebruik in 

de weg, waarmee het verschil tussen stoep en weg ook zichtbaarder is, volgens één van de 

geïnterviewde groepen. Zelfs mensen die zich aan de snelheidslimiet houden, schrikken nog 

van bepaalde verkeershindernissen. 

 Voordat de Polen dan vervolgens ook naar het feest in Lunenburg gaan, wordt er vaak nog 

heel veel gedronken vanuit de kofferbak alvorens ze naar binnen gaan volgens één 

participant. 

 In het centrum worden huizen die in slechte staat verkeren, vaak verhuurd aan Polen of 

buitenlanders. Deze huizen zijn 's nachts een bron en aantrekkingspunt van criminaliteit, 

waardoor de direct omwonenden zich onveilig voelen en de goede naam van het dorp wordt 

aantast. De politie zou hier meer werk van moeten maken, want het wordt wel gemeld, maar 

men doet er vervolgens niets mee. Het bovenstaande stukje bevat de totale mening van één 

ondervraagde die erg veel last ondervindt van buren die hun huis verhuren aan Polen. Het 

verschil tussen de meningen van de interviews en de discussieavond over het verhuren van 

slecht onderhouden huizen aan Polen is wel erg opmerkelijk. Tijdens de interviews werden 

wel feiten genoemd over vreemdelingen die ’s nachts criminele activiteiten uitvoeren en bij 

de discussieavond kwam dit gevoel wel naar voren, maar kende niemand de feiten over dit 

incident. 

 Tijdens de discussieavond kwam naar voren dat er een gevoel onder de bewoners heerst dat 

er buitenlanders zijn met activiteiten die per se ’s nachts moeten plaatsvinden, maar dit is 

verder niet gebaseerd op feiten en er zijn natuurlijk ook genoeg slechte Nederlanders. 

 Een enkeling vindt de avonden bij Lunenburg leven in de brouwerij brengen in plaats van een 

vergroting van het onveiligheidsgevoel.  

 Binnen de Kerncommissie wordt overlegd over preventiemaatregelen die bewoners kunnen 

gebruiken om misdaad te voorkomen, omdat de gemeente hier geen werk van maakt, zegt 

één van de participanten. 
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BIJLAGE 4 VRAGENLIJST ONDERZOEK LOOSBROEK 

 

Algemeen 

1. Welke vereniging binnen Loosbroek vertegenwoordigen jullie precies en waarom is het 

belangrijk om juist deze groep extra te spreken? 

2. Wat voor functie neemt deze groep in binnen Loosbroek en waar staat u voor (toevoegende 

waarde van de vereniging binnen de kern)? 

3. Hoe ziet de verdeling van de vereniging er (demografisch) uit en hoe groot is de vereniging? 

4. Waarom vinden jullie het zelf belangrijk om mee te werken aan dit onderzoek? 

5. Wat verwacht u van de resultaten van dit onderzoek? Wat verwacht u terug te zien tijdens de 

vergadering van 23 april ten aanzien van dit onderzoek? 

6. Heeft u nog vragen over het onderzoek, voordat we dieper ingaan op de aspecten zorg en 

veiligheid? 

Zorg 

Organisatie professionele zorg aan huis 

1. Hoe ziet men de professionele zorg aan huis? Hoe wil men dat deze zorg georganiseerd wordt? 

(zorgcoöperatie)  

2. Wanneer grijpt men naar professionele zorg? 

Organisatie mantelzorg aan huis 

1. Hoe kan men het probleem van de steeds groter wordende eenzaamheid ondervangen? Hoe kan 

eenzaamheid herkend worden en hoe betrek je daar mensen bij? (suggesties) 

2. Hoe denkt men over het langer thuis blijven wonen met oog op de aanpassingen die dan nodig zijn 

in de woningen? 

 

 

De wil om zorg te verlenen aan een ander 

1. In hoeverre is men bereid om zorg te verlenen dan wel te ontvangen aan/van een ander? 2. En 

welke zorg is men bereid te verlenen? (bijv. een buur of andere plaatsgenoot) 

Vertrouwen in de nieuwe organisatie van de (mantel)zorg 

1. Welke zorg wil men ontvangen van mantelzorgers? 

2. In hoeverre vertrouwt men de mantelzorg en laat men mantelzorg toe?  

(zie onderstaande voetnoot) 



ZORG  EN  VELIGHEID  IN LOOSBROEK   April 2014 21 

 

Eigen regie in de zorg, kan men dit aan? 

1. In hoeverre wil men de zorg om zich heen zelf organiseren? 

Vraag en aanbod bij elkaar brengen 

1. Is er behoefte aan een dagopvang, dagbesteding en een zorgspreekuur in de eigen kern? 

2. is de organisatie van lokale buurtzorg gewenst? 

3. Is er behoefte aan een platform wat vraag en aanbod van zorg bij elkaar brengt? (online 

marktplaats) 

 

Veiligheid  
Hoe veilig voelt u zich in het dorp en in de omgeving en waarom? Hoe denkt u dat het is gesteld met 
de feitelijke veiligheid en waarom? 
 
1. Hebben de media en geruchten van mond-tot-mond invloed op uw mening over het 

veiligheidsgevoel of komt dit door uw eigen ervaringen? Eventueel vragen naar eigen ervaringen. 

2. Wat zijn volgens u de oorzaken van een onveilig gevoel of wat zijn de pluspunten van de 

omgeving en het dorp waardoor u zich juist veilig voelt? Eventueel vragen naar het café* met 

voornamelijk Poolse bezoekers, de fietsdiefstallen in het dorp en de woninginbraken. 

3. Heeft u eventueel suggesties voor oplossingen of verbeteringen om het veiligheidsgevoel binnen 

de gemeenschap op te krikken en mensen zich dus ook daadwerkelijk veiliger voelen? Wat zou er 

volgens u moeten veranderen en wat zou juist moeten blijven? 

 

*Het betreft geen café, maar een uitgaans/evenementen gelegenheid waar vrijwel elke 

zaterdagavond honderden bezoekers komen vanuit alle windstreken. 

 

Mantelzorg  

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. 

 Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke 
band hebben met degene voor wie ze zorgen. 

Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind. 

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een 
hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening 
direct voortvloeit uit de sociale relatie. 
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Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar gehaald worden. Toch zijn het 
verschillende dingen. 

 

Mantelzorg overkomt je 

Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele 
band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de 
zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen. 

Voor vrijwilligerswerk kies je 

VRIJWILLIGERS KIEZEN ERVOOR OM TE ZORGEN. ALS ZIJ MET HET VRIJWILLIGERSWERK STARTEN, IS ER (NOG) GEEN 

EMOTIONELE BAND. DAARNAAST ZORGEN ZIJ VOOR EEN AFGEBAKENDE TIJD (BIJVOORBEELD EEN DAGDEEL PER 

WEEK) EN KUNNEN ZIJ DE ZORG OP EIGEN INITIATIEF BEËINDIGEN. ZORGVRIJWILLIGERS WERKEN IN 

GEORGANISEERD VERBAND EN VERRICHTEN NOOIT VERPLEEGKUNDIGE HANDELINGEN. 


