
Hoe ervaart u uw woning? 

Hoe vindt u de aanwezigheid en 
bereikbaarheid van voorzieningen? 

Hoe ervaart u de 
ontmoe5ngsmogelijkheden? 

Hoe demen5evriendelijk is       
Berkel-Enschot?

Platform Welzijn en gemeente Tilburg deden 
belevingsonderzoek onder  65-plussers in 
Berkel-Enschot.  Er kwamen 475 reacties 
(=17%).  Vier thema’s zijn onderzocht:

Aantal 65-plussers in Berkel-Enschot

+ 732 personen

2020 2653 22%
2030 3385 26%
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Berkel Enschot

Belevingsonderzoek

HOE NU VERDER?

Platform Welzijn en gemeente Tilburg werken in 2022 aan genoemde actiepunten. Hier kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!  
Wilt u meedenken of helpen? Mail naar:  platformwelzijnbe@gmail.com                               

Dit is een infographic behorende bij het belevingsonderzoek ‘Gezond en gelukkig oud in Tilburg.’ Meer informatie via: www.tilburg.nl/ggoud

2 Voorzieningen en bereikbaarheid

19% Vindt voorzieningen niet goed bereikbaar - grootste knelpunten: 

• Begaanbaarheid en veiligheid van loop / fietsroute naar Koningsoord 
• Onveilige oversteekplaats Eikenboschweg 
• Slechte / smalle trottoirs oa Raadhuisstraat, Pandgang en Brevierstraat 
• Ontbreken busverbinding Koningsoord 

Actiepunten

• Verbeteren van openbaar vervoer  
• Verbeteren van trottoirs en looproutes 
• Realiseren openbaar toilet

Geeft aan dat er onvoldoende 
woningen zijn voor ouderen  

Wil bij verhuizing in het eigen 
dorp blijven wonen75%

50%

Wonen1

Actiepunten

Dementievriendelijk

Vele mensen herkennen de verschijnselen van dementie niet 
Mogelijkheden voor hulp en ondersteuning zijn veelal onbekend

Actiepunten

• Organiseren van voorlichting door de  
werkgroep Dementievriendelijk 

• Bewegwijzering verbeteren
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Mensen met dementie 
in gemeente Tilburg 

“looproutes zijn vaak slecht door 
ongelijke tegels of boomwortels. 
Met scootmobiel of rollator moet 
je dan op de weg rijden / lopen.”

• Bouwen! Ook voor ouderen  
• Vrijwilligers inzetten om met u mee te 

denken (Fijn thuis gesprek)

Wil graag een (centraal) ontmoetingspunt of dorpshuis 

Is (heel) tevreden over de mogelijkheden elkaar te ontmoeten

Ontmoeting3

38%

25%

Actiepunten

• Zichtbaar maken van aanwezige 
ontmoetingsmogelijkheden  

• Meer ontmoetingen organiseren  
• Verbeteren geschiktheid ontmoetingsplekken

Weet niet zeker of ze iemand met dementie 
verder kunnen helpen53%

“Ik mis woningen 
met alles op de 
begane grond.”

+ 77%
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BERKEL - ENSCHOT

GEZOND EN GELUKKIG OUDER WORDEN IN BERKEL-ENSCHOT GG  ud
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