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Voorwoord

De privatisering, de terugtredende overheid en het steeds verder uitkleden van het
Bouwbesluit maken het de lokale besturen steeds moeilijker hun taken goed uit te voeren.
Langer thuis wonen en 'zorg aan huis' behoren tot hun verantwoordelijkheid.
Dit alles maakt het bestaan van de VAC's noodzakelijk om woonkwaliteit en veiligheid op
peil te houden c.q. te verbeteren en ervoor te zorgen dat woningen zoveel mogelijk
levensloopgeschikt zijn.
Met beide gemeenten zijn we in gesprek geweest om onze convenanten bij te stellen, o.a.
m.b.t. de adviezen voor aanpassingen en levensloopgeschiktheid van woningen.
De afspraken, neergelegd in de convenanten, worden weer aangescherpt.
Twee leden hebben de basiscursussen gevolgd en zijn nu nog enthousiaster voor het VACwerk en kunnen volop meedraaien.
VACpunt Wonen, het overkoepelend orgaan van alle VAC's, wordt door het beleid in Den
Haag gedwongen om de werkwijze aan te passen en onze VAC is daar actief bij betrokken.
Het 70-jarig jubileum van VACpunt Wonen is het afgelopen jaar gevierd, en nog steeds zijn
de VAC's belangrijk als onafhankelijke commissies, die er voor de bewoners zijn.
We herhalen onze uitspraak dat er veel werk ligt voor ons en onze partners in de
participatiemaatschappij, en wij willen dan ook iedereen bedanken voor de goede en
prettige samenwerking.

Namens VAC Adviescommissie Wonen Asten-Someren,

Maria van Roosendaal-Mars, voorzitter

Bestuur en medewerkers

De samenstelling van Stichting VAC, Adviescommissie Wonen is per 31 december 2016
als volgt:

Dagelijks bestuur
Voorzitter, coördinator PR/archief

Maria van Roosendaal, Asten

Secretaris

Wilma Al, Asten

Penningmeester

Gerrie Linders, Someren

Coördinator adviezen

Ineke van der Sandt, Asten

Overige leden
Archivering

Fija Bakker, Asten

PR en website

Jan van Dijk, Someren

PR en website

Frits van der Velden, Asten

Algemeen

Ton Fens, Someren

Algemeen

Vera Veldman, Asten

Secretariaat:

Stichting VAC, Adviescommissie Wonen
Correspondentieadres:
Hanekam 2, 5721 ND Asten
e-mail:
vacastensomeren(aJ live.nl
Website:
vacastensomeren.nl

Vergaderlocatie:

Dienstencentrum De Beiaard
Pastoor de Kleijnhof 23
5721 CR Asten
telefoon 0493-441230

Doelstellingen

stichting VAC, Adviescommissie Wonen heeft tot doel:
•

de belangen van de woonconsument behartigen vanuit de visie van de gebruiker

•

de gebruikskwaliteit van bestaande en toekomstige woningen en de woonomgeving
bevorderen

•

letten op fysieke bouwkundige aspecten van woningen en woongebouwen, waardoor
woningen meer toegankelijk, bruikbaar, comfortabel, veilig, gezond,
onderhoudsvriendelijk, levensloopgeschikt/aanpasbaar worden

•

namens en met de woonconsument gesprekspartner zijn van opdrachtgevers,
ontwerpers en uitvoerders, zowel tijdens de voorbereiding en de realisatie van de
woonomgeving als gedurende de bouw c.q. de ver- en nieuwbouw van woningen

Stichting VAC, Adviescommissie Wonen tracht haar doel te verwezenlijken door;
haar deskundigheid te bevorderen en op peil te houden
voorlichting te geven, waardoor meer bekendheid wordt verkregen
inspraak te verkrijgen c.q. te houden in relevante, al dan niet bestuurlijke organen
gegevens over woonomgeving en woningen te verzamelen en te verwerken in
toetslijsten en richtlijnen, die regelmatig worden aangepast
regionale samenwerking om in ruimer verband te kunnen werken
participeren in gemeentelijke sociale netwerken
gespecialiseerde adviezen maken voor aanpassingen in de woning, zodat de bewoner
die zorg aan huis nodig heeft, zo lang mogelijk veilig thuis kan blijven wonen
adviezen maken om een woning levensloopgeschikt te maken

Vergaderingen en werkbesprekingen (intern)

•

9 X vergadering dagelijks bestuur

•

5 X algemene ledenvergadering

•

8 X vergadering PR-groep

•

3 X bezoek project bij oplevering

•

Werkbezoek Bouwexpertise Brentjens

•

Bijeenkomst "VACpunt Wonen 70 jaar"

•

Beursbezoek Beursgebouw Eindhoven "langer thuis wonen"

•

Selectie bijeenkomst voor ontwerp bouwplan aan de Europastraat in Deurne

195 uur is besteed aan het lezen van tekeningen en het aan de hand daarvan met behulp
van Toetswijzer 2.0 van VACpunt Wonen opstellen van adviezen.

In totaal werden in 2016 door alle leden samen ± 870 uur besteed aan werkzaamheden
voor de VAC. De uren voor secretariaatswerkzaamheden en het thuis verwerken en
opstellen van adviezen zijn hier gedeeltelijk in opgenomen.
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Vergaderingen en werkbesprekingen (extern)
De VAC was aanwezig bij:

•

overleg met wethouders van de gemeente Someren

•

overleg met ambtenaren van de Gemeente Someren

•

overleg met wethouders van de Gemeente Asten

•

overleg met ambtenaren van de Gemeente Asten

•

2 X overleg met woningbouwvereniging Bergopwaarts@BOW

•

bijeenkomst woningbouwvereniging Bergopwaarts: selectie ontwerp Europastraat
Deurne

•

overleg met Bots Bouwgroep

•

overleg met Raaijmakers Gemert

•

Begeleiding bij oprichting WAC Eindhoven

•

WMO Someren informatieavond over de stand van zaken

•

3 X werkgroep fusie gemeenschapshuizen

•

2 X overleg verkeerswerkgroep

•

VACpunt Wonen Utrecht: toekomstsessie VACpunt Wonen

•

informatiemiddag KBO Asten-Ommel thema: wonen en mobiliteit

•

Lokaal Sociaal Netwerk Asten

•

Werkgroep Sociaal Café

•

Regio-overleg

Deskundigheidsbevordering

• Op 11 mei 2016 is er een bezoek gebracht aan Brentjens in Haelen.
Dit is een handel in bouwmaterialen in m.n. hout- en plaatmaterialen.
Een nieuwe activiteit is het ontwerpen en leveren van prefab woningen en gebouwen in de
utiliteitsbouw, de z.g. iBouw.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van allerlei verzinkte stalen profielen in div. vormen en
maten.
Overspanningen tot 8 meter zijn mogelijk en de bouwhoogte is tot 4 verdiepingen
mogelijk. Door de juiste isolatie van wanden en vloeren is er voldoende brandvertraging
om te voorkomen dat de stalen constructie snel vervormt in geval van brand.
Door het relatief lage gewicht van de complete constructie t.o.v. een traditionele woning,
kan vaak volstaan worden met het aanbrengen van stalen schroefpalen in de ondergrond.
Omdat de meeste materialen op maat worden geleverd, is de bouwtijd korter en is er
minder afval op de bouwplaats.
Het nadeel van dit systeem is dat tijdens de bouw geen maten kunnen worden gewijzigd.

• In september is er een bijeenkomst geweest van VACpunt Wonen met als thema;
"toekomstsessie VACpunt Wonen".

• In oktober in Amersfoort bijeenkomst VACpunt Wonen ter viering van het 70-jarig
bestaan. Hierbij werd deelgenomen aan diverse lezingen.
• In november Beursbezoek Beursgebouw Eindhoven. Thema; "langer thuis wonen".
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Uitgebrachte adviezen

Adviesnr. Bouwproject
Zandbosweg Deurne 11 appartementen en 16 duplex
woningen
Europastraat Deurne 40 appartementen en 16 duplex
251
woningen

Verder waren er vervolgadviezen en werd de bouw gevolgd van:
Bouwproject
Plan Ommeloo te Ommel (bezichtiging)
CPO-plan Gildeplein Lierop

Inmiddels zijn er diverse adviezen gemaakt en gesprekken gevoerd inzake de WMO
Adviesnr. WMO adviezen
252
CPO project Someren
woongebouw Asten: aanpassingen i.v.m. bezwaren
77
ambulancedienst
254

herinrichting straat Asten

255

Asten woningaanpassing

Adviespunten van belang voor levensloopgeschikt bouwen

Apparatuur op werkhoogte

wegklapbaar liftstoeltje

Ligbad met terugliggende plint (ruimte om voeten neer te zetten)

Belangrijke aandachtspunten bij het opstellen van adviezen blijven
nog steeds:

1. Afmeting
Woningen met kleine en smalle ruimten. Kleine entree en hal, kleine slaapkamer(s) en
smalle verkeersruimten. Evenals kleine sanitaire ruimten. De woningen zijn hierdoor niet
levensloopgeschikt, terwijl mensen langer thuis moeten wonen en ook hulp moeten
krijgen. Ook de aanwezige bergruimte is vaak minimaal qua afmetingen of wordt in ruimte
beperkt door de plaatsing van installaties ten behoeve van warmte, warm water en
ventilatie.
2. Indeling
De indeling van woningen is niet flexibel en/of pakt ongelukkig uit. Dit geldt voor de
functies die bijvoorbeeld ontbreken op de verdieping (toilet) en daglicht op de zolder dan
wel onbenoemde ruimte. Ook de mogelijkheid tot het scheiden van werk en privé is een
aandachtspunt. Door een beperkte flexibiliteit en het ontbreken van voorzieningen op
verdiepingsniveau is het langer thuis wonen zonder hulp lastig. Daarnaast zorgen de
indeling van de hal en een trap in de woonkamer voor onvrede. Inflexibele woningen zijn
matig levensloopgeschikt.
3. Berging en bergruimte
De bergingen binnen zijn te klein of ontbreken. De bergruimte wordt vaak te klein door
slecht geplaatste, grote ventilatie- en verwarmingsinstallaties. Buitenbergingen bij
woningen zijn te klein, ontbreken of zijn slecht bereikbaar en weinig toegankelijk voor
fietsen. Buitenberging 5 m^, 1.80 x 2.50 m zit in Bouwbesluit van 2015. Wordt niet altijd zo
gerealiseerd.
4. Toegankelijkheid/ doorgankelijkheid deuren
Deuren draaien de verkeerde kant op, zijn onjuist gepositioneerd, zorgen voor een
inefficiënte indeling van de woning, slaan tegen elkaar en komen te vaak voor in de
belangrijke looplijnen. Met name verkeerd afgehangen toiletdeuren en het ontbreken van
een indeling volgens het principe 'slotzijde aan potzijde' zorgen voor
toegankelijkheidsproblemen voor mindervaliden. Hoge drempels bij in- en uitgang (balkon)
zorgen voor problemen.
5. Installatie
Bij woningen met een verdieping stellen we voor wandcontactdozen en aansluitpunten
voor wasmachine en droger óók aan te brengen op de begane grond in verband met de
ouder wordende bevolking. Onpraktisch geplaatste wandcontactdozen en radiatoren
beperken de indelingsmogelijkheden en gebruiksmogelijkheden van de woning. De plaats
van de technische ruimte met voorzieningen voor ventilatie, verwarming en warm water
grenzend aan de verblijfsruimte zorgt voor (geluid)overlast.

Vertegenwoordiging
De VAC is vertegenwoordigd in:

Participatieraad WMO Asten

Maria van Roosendaal
Fija Bakker

Participatiegroep Welzijn en Zorg WMO Asten

Maria van Roosendaal

Werkgroep 'Blijvend Thuis in Eigen Huis'

Maria van Roosendaal
Frits van der Velden

•

Verkeerswerkgroep Asten,
behartigt ook de belangen van de voormalige PAT

Maria van Roosendaal
Ineke van der Sandt

•

Sociaal Netwerk Asten

Maria van Roosendaal
Ineke van der Sandt

Werkgroep Welstand Asten

Maria van Roosendaal
Ineke van der Sandt

Werkgroep Gemeenschapshuizen Asten

Maria van Roosendaal

Vrouwenoverleg DAS

Fija Bakker

•

Reacties van derden

Al sinds jaar en dag winnen wij voor onze nieuw- en verbouwplannen advies in van VAC
Asten-Someren.
Dit levert keer op keer nuttige tips en aandachtspunten op, waar onze huurders -na
realisatie- profijt van hebben.
Het is opvallend met welk enthousiasme onze plannen worden ontvangen en beoordeeld.
De invalshoek vanuit de woonconsument is een welkome aanvulling op de soms wat te
technische benadering van ons uit.
Door de jaren heen hebben de bestuursleden van da VAC zich ook ontwikkeld als
pleitbezorgers voor technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit onder meer door
regelmatige Beurs- en projectbezoeken. Hierdoor zijn ze prettige sparringpartners van ons
geworden.
Markant voorbeeld van onze samenwerking was de selectie voor het ontwerp voor ons
bouwplan aan de Europastraat in Deurne. Met drie man sterk zijn door de VAC de 4
ingediende plannen minutieus beoordeeld en de resultaten verwerkt in een zeer bruikbaar
advies. Het uiteindelijk gekozen ontwerp is op een aantal punten nog aangepast als gevolg
van de adviezen van de VAC.
Ook voor het project Zandbosweg in Deurne is in 2016 een goed onderbouwd advies
opgesteld, dat meegenomen is in de definitieve planvorming.
Bij oplevering van de projecten is de VAC een graag geziene gast. Hierdoor blijft het niveau
van de advisering zich mee ontwikkelen met de dagelijkse praktijk.
Twee keer per jaar vindt er regulier overleg plaats over de algemene gang van zaken bij de
VAC en Bergopwaarts en de op stapel staande projecten.
Onze dank gaat uit naar het bestuur voor de deskundige adviezen, waarbij ik graag de wens
uitspreek dat de goede samenwerking nog jaren gecontinueerd zal worden.
Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Tom Alders, dir. Vastgoed

Werkplan 2017

adviseren bij:
levensloopgeschikt maken van bestaande \A/oningen
bouwplannen
renovatie
aanpassingen naar aanleiding van vragen vanuit de WMO
bestemmingsplannen

de ontwikkelingen blijven volgen op het gebied van:
• levensloopgeschikt bouwen
• duurzaam bouwen
• flexibel bouwen
• zorgunits
• aanpassen van woningen vanwege de sterke vergrijzing
• aanpassen van woningen vanwege stagnering in de nieuwbouw
• energiebesparingsmaatregelen

PR-plan:
• voorlichting geven over de toegevoegde waarde van de VAC
• ontwikkelen en beheren website

blijven ontwikkelen van adviesformulieren met behulp van digitale Toetswijzer 2.0 van
VACpunt Wonen

volgen van cursussen en lezingen

bijhouden van vakliteratuur

uitvoeren van woonkwaliteitsonderzoeken en woningonderzoeken energiebesparing

participeren in de wereld van Welzijn en Zorg

