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Advies
De woonadvies commissie heeft onderstaande vragen en/ of opmerkingen op de tekeningen
behorende bij het definitieve ontwerp/ vergunningaanvraag voor de 4 vrije sector woningen
aan het Dorrestijnplantsoen.
1. De woning op kavel 4 heeft geen optie voor garage, is dit alsnog te realiseren?
2. Bij de voordeur is binnen rekening gehouden met maximaal 20 mm dorpel. Echter
aan de buitenzijde is het verschil tussen het maaiveld en de dorpel veel groter. Ook
hier geldt de maximale maat van 20 mm.
3. De komst van een achterdeur in de bijkeuken is positief.
4. In de hal zouden we graag de schakelaar van de binnenverlichting direct naast de
voordeur geplaatst zien, aan de slotkant.
5. In de WC ruimte pleiten wij voor twee lichtpunten, of één lichtpunt decentraal
geplaatst zodat gebruikers zichzelf niet in het licht staan.
6. Bij de optie woonkeuken of slaapkam op de begane grond zijn geen WCD’s
ingetekend. Zeker bij optie woonkeuken dienen er naar onze mening minimaal 3
dubbele WCD’s aanwezig te zijn.
7. In de keuken zijn te weinig WCD’s getekend. We pleiten voor minimaal 3 dubbele
WCD’s boven en twee dubbele WCD’s onder het aanrechtblad.
8. De slaapverdieping kent een mooie ruime overloop, echter de slaapkamers zelf zijn
aan de krappe kant.
9. De hoofdslaapkamer is ruimer geworden en biedt nu wel een draaicirkel van 1.50 m.
10. In de hoofdslaapkamer raden we aan een wisselschakeling aan te brengen voor het
licht. Dit dien je in bed te kunnen bedienen.
11. We pleiten voor een optionele mogelijkheid een verbinding te maken tussen de
hoofdslaapkamer en de badkamer.
12. In de badkamer vinden wij twee dubbele WCD’s bij de wastafel een vereiste.
13. We pleiten voor een extra lichtpunt boven de wastafel.
14. Op zolder in de berging zijn te weinig WCD’s getekend. We pleiten voor minimaal
twee dubbele WCD’s
15. Op de tekening konden we wel de mechanische ventilatie, maar niet de CV ketel
vinden. Waar is deze voorzien? Of is gekozen voor bijvoorbeeld een lucht warmte
pomp? Zo ja, waar wordt deze dan opgesteld?

