
 

Inventarisatie woon-zorg behoefte ouderen Otterlo 

Beste inwoners van Otterlo, 

Otterlo's belang hecht waarde aan een leefbaar Otterlo, zeker ook voor de ouderen onder 

ons.  

De afgelopen jaren is op het gebied van ouderenzorg veel veranderd.  

Ook binnen woonzorghuis Eureka hebben er de nodige veranderingen plaatsgevonden.  

Op 29 juni jl. heeft Otterlo's belang daarom samen met Icare en Cora Stegman een 

informatieavond  gehouden om Eureka onder de aandacht te brengen. Tijdens deze avond is 

uitgelegd welke mogelijkheden er op het gebied van zorg zowel binnen Eureka als aan huis 

mogelijk zijn.  

Tijdens deze avond hebben we een aantal vragen meegegeven om duidelijk te krijgen welke 

behoeften er zijn op het gebied van wonen en zorg voor ouderen in Otterlo.  

Om een breder inzicht te krijgen willen we graag van u allen horen welke wensen er zijn, 

vandaar deze vragenlijst. Ongeacht uw leeftijd stellen wij het zeer op prijs als u deze lijst wilt 

invullen en terugstuurt of inlevert.  

Eventueel kunt u dit formulier ook digitaal invullen op de site van Otterlo's belang, 

www.otterlosbelang.nl 

Otterlo's belang zal de uitkomst van dit onderzoek delen met gemeente Ede. Binnen de 

mogelijkheden zullen we aansturen naar een woon-zorg oplossing die zoveel als mogelijk 

aansluit op de wensen van de inwoners. 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie! 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Otterlo's belang. 

 

 

 

     

 



1. Otterlo heeft sinds 1957 met Eureka haar eigen woonzorghuis . Vindt u het belangrijk dat 

Otterlo een eigen zorgvoorziening voor ouderen behoud en waarom? 

 

 

 

 

2. Bewoners van Eureka krijgen dezelfde zorg zoals een ieder dat thuis kan ontvangen. Vindt 

u deze vorm van zorg voldoende voor een woonzorgvoorziening? 

 

 

 

 

3. Hoe ziet uw ideale woonzorgvoorziening voor ouderen in Otterlo eruit? 

 

 

 

 

Opmerkingen:........................................ 

 

Indien gewenst kunt u uw mailadres achterlaten. Wij houden u dan op de hoogte van 

ontwikkelingen hieromtrent.  

……………................@............................ 

 

U kunt het formulier mailen naar: 

secretaris@otterlosbelang.nl 

Inleveren kan bij woonzorghuis Eureka, Brummelweg 43, Otterlo. 

Per post kunt u dit formulier sturen naar: 

Otterlo's belang 

De Dries 22 

6731 BE Otterlo. 


