
 

 

 

 

Als u comfortabel wilt wonen 

 

 

 

Plezierig wonen 

Een nieuwgebouwd huis voldoet aan de wettelijke eisen. Is degelijk 

gebouwd en vaak goed geïsoleerd. 

Maar is het huis ook comfortabel? 

Comfort wordt door de wetgever en de ontwikkelaar helaas nog te 

vaak als bijkomstig beschouwd. 

Voor de Woonadviescommissie Renkum (WAC Renkum) is dit juist 

het speerpunt. WAC Renkum beoordeelt nieuwbouwplannen en 

renovatieplannen op de volgende punten: 

- Levensloop geschiktheid 

- Bruikbaarheid 

- Toegankelijkheid en veiligheid 

- Gezondheid en comfort 

- Duurzaamheid 

- Onderhoudsvriendelijkheid 

De toekomstige bewoner staat hierbij centraal. Deze zal immers 

jarenlang, liefst met veel plezier, in het huis wonen. 

Al in een vroeg stadium geeft WAC Renkum hierover advies aan de 

gemeente, woningbouwvereniging, projectontwikkelaars, aannemers 

en architecten. Het advies gaat heel vaak over relatief kleine 

aanpassingen die, zonder grote kosten, het gebruiksgemak voor de 

bewoner vergroten. 

WAC Renkum doet haar werk al sinds 1995 en kan bogen op ruime 

ervaring met alle soorten woningen. 



Woonadviescommissie Renkum 

De WAC Renkum is een advies orgaan van het College van 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Renkum. WAC 

Renkum leden zijn specifiek opgeleide vrijwilligers. Zij krijgen 

ondersteuning van een landelijke organisatie van 

woonadviescommissies, VACpunt Wonen. 

Hoe werkt WAC Renkum  

Alle nieuwbouwplannen van initiatiefnemers worden aan WAC 

Renkum voorgelegd voor advies. Dit gebeurt op zijn laatst bij de 

indiening van de vergunningaanvraag. Op dat moment gaat het dus 

al om een definitief ontwerp. 

Verstandiger is het om in een eerder stadium contact op te nemen en 

het beeldkwaliteitsplan, maar zeker het voorlopig ontwerp, voor 

advies aan WAC Renkum voor te leggen. Er ontstaat dan veel meer 

tijd en de mogelijkheid om de adviezen te verwerken in het definitieve 

plan. Deze werkwijze voorkomt eventuele vertraging in de 

aanvraagprocedure van de vergunning. 

Ook voor particulieren 

Indien u, als particulier, plannen heeft voor het bouwen of verbouwen 

van een woning, kunt u deze voorleggen aan WAC Renkum. De 

commissie zal het plan gratis voor u beoordelen. Zij bekijkt dan of in 

uw plan rekening is gehouden met (toekomstig) rollator- en/of 

rolstoelgebruik, bereikbaarheid van schakelaars, wandcontactdozen, 

draairichting van deuren, enz. enz.  

 

Meer informatie 

Meer weten over WAC Renkum, de projecten die we de laatste jaren 

hebben beoordeeld en onderzoeken die we hebben uitgevoerd? Kijk 

dan eens op onze website: 

www.wacrenkum.nl 

Naast een aantal uitgebrachte adviezen en ons jaarverslag vindt u 

hier de gegevens van de leden van de commissie. 

Mocht u daar niet vinden wat u zoekt, aarzel niet en neem contact 

met ons op. 

 

 

 

 

 

Contactgegevens WAC Renkum 

Website: www.wacrenkum.nl   Post:  WAC Renkum  

Email:    info@wacrenkum.nl            p/a Groeneweg 3 

               6871 DA Renkum 
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