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Samenvatting en conclusies 

 
In de recent volledig nieuw gebouwde wijk Hogenkampseweg/ Reijmerweg/ St. Josephweg/ 
Meester van Damweg te Renkum, is door de Woon Advies Commissie (WAC) Renkum een 
onderzoek gehouden naar de tevredenheid van de bewoners met hun woning en de 
woonomgeving. 
 
De vragen hadden, naast een algemeen gedeelte, betrekking op de woning en de 
woonomgeving. 
 
Opmerking vooraf: 
Er is een verschil tussen de definitie van levensloop geschikt tussen de gemeentelijke 
huisvestingsverordening en de door WAC Renkum gehanteerde definitie. WAC Renkum gaat 
uit van het principe dat levensloopgeschikt betekent dat de woning ook geschikt is voor 
mensen die (tijdelijk) gebruik moeten maken van een rolstoel of rollator. De 
huisvestingsverordening maakt onderscheid tussen levensloop geschikt en rolstoel 
doorgankelijk. 
De aanpassingen om aan de definitie van WAC Renkum te voldoen zijn klein en relatief 
goedkoop. Door deze definitie te hanteren is de bouw van rolstoeldoorgankelijke woningen 
(MIVA woningen) onnodig en kunnen later eventueel benodigde verbouwingen veel 
goedkoper uitgevoerd worden. 
 

Voornaamste conclusies. 
De voornaamste conclusies die getrokken kunnen worden naar aanleiding van dit onderzoek 
zijn. 
 

1. Van alle bewoners is 70% tevreden met hun woonsituatie, 30% persoon geeft 
neutraal als antwoord, niemand is (zeer) ontevreden. 
 

2. Over de woning zelf is men in ruime mate tevreden. De voornaamste zaken waarover 
men minder tevreden is zijn: 

a. Ruimte voor afval in de woning (vraag 6) 
b. Informatievoorziening wordt matig tot slecht beoordeeld. Vooral de ontvangen 

instructies en de gebruiksvriendelijkheid van de instructiemap wordt slecht 
beoordeeld. (vraag 14) 

c. Circa eenderde van de bewoners heeft zelf iets aangepast aan de woning. 
Vooral de keuken werd onder handen genomen, van een compleet nieuwe 
keuken tot uitbreiding van het werkblad. Ook bij de opmerkingen kwam de 
keuken vaak als te klein of onhandig ingedeeld naar voren. 
 

3. Over de woonomgeving spreekt men vooral lovend. Natuur/groen in de nabijheid 
evenals de nabijheid van voorzieningen worden als voornaamste pluspunten 
genoemd.  
Hondenpoep, te hard rijden, slecht onderhouden (voor)tuinen en hangjongeren 
worden genoemd als negatieve punten. 

 
4. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat een punt uit het oorspronkelijke WAC 

advies, zijnde ruimte voor afval die niet is overgenomen bij de bouw, door de 
bewoners als negatief wordt ervaren. 
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1 Inleiding 
 
1.1 Opzet van het onderzoek 
Alle bewoners van de nieuwbouwwoningen zijn per post benaderd voor het invullen van een 
vragenlijst met betrekking tot de woonkwaliteit van de nieuwe woning. De toegezonden 
vragenlijsten zijn gebaseerd op de standaard vragenlijsten zoals die zijn opgesteld door de 
landelijke koepelorganisatie van Woon Advies Commissies, VACpunt Wonen te Utrecht. 
VACpunt Wonen is een organisatie waar alle woonadviescommissies in Nederland, dus ook 
WAC Renkum, bij aangesloten zijn. 
Door gebruik te maken zijn deze lijsten zijn de resultaten te vergelijken met die van 
vergelijkbare onderzoeken door andere Woon Advies Commissies in Nederland. Wel werden 
enkele detailvragen verwijderd om de vragenlijst beknopt te houden en zijn, in overleg met 
de gemeente Renkum, enkele specifieke vragen toegevoegd. 
 
De vragenlijst is opgedeeld in een drietal delen te weten: 

1. Algemeen, hierin komen zaken naar voren over gezinssamenstelling en woonplaats 
voorafgaand aan de huidige woonplaats; 

2. Woning, hierin worden vragen gesteld over de ruimten in de woning, de installaties en 
gebruiksgemak; 

3. Woonomgeving, waarin voorzieningen, groen, ontsluiting/ wegen en overlast aan de 
orde worden gesteld. 

 
De vragenlijsten zijn op adres toegestuurd en na ongeveer een maand is een reminder 
verstuurd aan diegenen die de lijst nog niet hadden teruggestuurd. Om deelname te 
stimuleren is aangekondigd dat onder de deelnemers drie cadeaubonnen verloot worden. 
 
1.2 Algemene opmerkingen vooraf. 
 
In totaal werden 45 enquêtes verspreid. Er zijn 19 ingevulde formulieren retour ontvangen. 
Dit komt neer op een respons van 38%. De respons was gelijk verdeeld over alle straten in 
het plangebied. 
 
In de resultaattabellen (bijlage 2) waarin alle response is weergegeven zijn alle percentages 
afgerond op hele procenten. Hierdoor kan het voorkomen dat de optelling niet altijd op 100% 
uitkomt. 
 
Bij sommige vragen hebben niet alle respondenten antwoord gegeven (op alle onderdelen). 
In die gevallen komt het totaal onder de 100% uit. 
 
In de enquête werd bij bijna alle vragen aan de respondent een keuze uit 5 opties 
voorgelegd; zeer ontevreden, ontevreden, neutraal, tevreden en zeer tevreden. Om de 
leesbaarheid van de antwoorden in de samenvatting te vergroten zijn daar steeds de 
categorieën zeer ontevreden en ontevreden samengeteld. Dit is ook gebeurd met de 
categorieën tevreden en zeer tevreden. 
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2 Resultaten van het onderzoek 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek nader kenbaar gemaakt en 
eventueel toegelicht. Nadere onderbouwing is terug te vinden in de resultaattabellen in 
bijlage 2. De onderverdeling in de 3 delen (algemeen, woning, en woonomgeving) komt ook 
in dit hoofdstuk terug. 
 
2.1 Deel 1 van de enquête: Algemeen 
2.1.1 Hoeveel mensen wonen er in de woning (vraag 1) 
In de woningen wonen relatief veel mensen alleen en stellen. Er wonen onder de 
respondenten (32 volwassenen) in totaal 9 kinderen.  
 
2.1.2 Vorige woonplaats huidige bewoners (vraag 2) 
Circa 84 procent van de huidige bewoners woonde hiervoor ook in de gemeente Renkum. 
Bewoners die hiervoor buiten de gemeente Renkum woonden kwamen uit gemeenten in de 
buurt. 
 
2.1.3 Reden voor wonen in deze wijk (vraag 3) 
De hoofdreden om in deze wijk te willen wonen is zeer variabel en persoonsgebonden. 
 
2.1.4 Tevredenheid opzet van de wijk (vraag 4) 
Niemand geeft aan ontevreden te zijn, 26% is neutraal en 74% is tevreden.  
 
2.1.5 Toelichting/ bijzonderheden (vraag 5) 
Uit de toelichting bij dit onderdeel blijkt dat de onderlinge afstand tussen woningen, een 
krappe straat en niet voor de deur kunnen parkeren voor een aantal mensen een minpuntje 
is. Ook het ontbreken van speelvoorzieningen en prullenbakken op het binnenterrein werden 
als minpunt genoemd. Daarentegen werden ook opmerkingen gemaakt als “Het lijken wel 
koopwoningen”, en “Grotere tuin en lagere huur” opgetekend. 
 
2.2 Deel 2 van de enquête: De woning 
 
2.2.1 Tevredenheid afmeting en gebruiksmogelijkheden van de diverse ruimten (vraag 1)  
Gemiddeld is bijna 90% van de bewoners tevreden over de afmeting van de diverse 
vertrekken. Een uitzondering vormen de afmeting van de keuken (31% tevreden) en de 
kleinste slaapkamer (68% tevreden). 
 
2.2.2 Gebruiksmogelijkheden van de woning (vraag 2) 
Ook over de gebruiksmogelijkheden is men hoofdzakelijk tevreden, 68% tevreden, 5% 
ontevreden. 
 
2.2.3 Indeling van de woning (vraag 3) 
De indeling van de woning is ook reden tot tevredenheid (58%). De enkeling die ontevreden 
is geeft hiervoor geen reden. 
 
2.2.4 Hoeveelheid bergruimte in de woning (vraag 4) 
Iets meer dan de helft van de bewoners is hier tevreden over, 21% is ontevreden. 
Dit is een punt dat door de WAC regelmatig wordt aangekaart, samen met de bergruimte 
voor afval binnen, zie ook punt 2.2.6. 
 
2.2.5 Ruimte voor huishoudelijke apparatuur (vraag 5) 
Hier is minder dan de helft van de bewoners (47%) tevreden over. 
 
2.2.6 Ruimte voor afval (vraag 6) 
Dit is een punt van zorg. Slechts 37% is tevreden over de ruimte voor afval in de woning. 
Een zelfde percentage is ontevreden met deze ruimte. Dit punt werd ook in het 
oorspronkelijke WAC advies genoemd, echter niet overgenomen door de bouwer van de 
woningen. 
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2.2.7 Hoeveelheid daglicht in de woning (vraag 7) 
Op dit punt zijn geen ontevreden mensen, 91% is tevreden over de hoeveelheid daglicht in 
de woning. 
 
2.2.8 Overlast door geluid in de woning (vraag 8) 
Geluid is geen groot probleem. De meeste overlast komt door geluid van buiten de woning, 
vooral verkeerslawaai. 
 
2.2.9 Ventilatiemogelijkheden (vraag 9) 
Mogelijkheden om de woning te ventileren worden in het algemeen als ruim voldoende 
beschouwd. 74 % van de bewoners geeft aan hier tevreden over te zijn, 5% is ontevreden. 
 
2.2.10 Verwarmingsmogelijkheden (vraag 10) 
16% van de bewoners is ontevreden over de verwarmingsmogelijkheden. Wellicht is dit te 
verklaren uit de opmerkingen die gemaakt werden over de vloerverwarming. Het is 
onduidelijk of de vloerverwarming niet goed werkt, of dat de bediening niet voor alle 
bewoners duidelijk is.  
 
2.2.11 De elektrische installatie (vraag 12) 
De meeste bewoners (74%) zijn hier tevreden over, 21% is ontevreden. Wellicht speelt het 
kleine aantal wandcontactdozen hier een rol. 
 
2.2.12 Warmwatervoorziening (vraag 13) 
Tweederde van de bewoners is tevreden over de warmwatervoorziening. Toch wellicht een 
punt van aandacht voor de bouwer omdat dit volgens ons 100% zou moeten zijn. 
 
2.2.13 Informatie met betrekking tot technische installaties (vraag 14) 
Dit is duidelijk een punt van zorg. Slechts weinig bewoners zijn tevreden over de ontvangen 
instructies (21%) en de instructiemap (53%). Voor de WAC is dit punt een aandachtspunt 
voor volgende projecten. 
 
2.2.14 Duurzaamheidsvoorzieningen (vraag 15) 
5% is ontevreden met de duurzaamheidsvoorzieningen in hun woning. Dit komt vooral door 1 
bewoner die zich gedwongen voelde terug te keren omdat de wisselwoning te duur was. 
 
2.2.15 Zonnepanelen (vraag 16) 
Ruim 84% is tevreden over de zonnepanelen, niemand is ontevreden. 
 
2.2.15 Mogelijkheden om de ramen te wassen (vraag 17) 
Niemand is ontevreden over de mogelijkheid de ramen schoon te houden. 
 
2.2.16 Buitenruimte (vraag 18) 
Ruim de helft (58%) is tevreden over de buitenruimte en slechts 5% is ontevreden. 
 
2.2.17 Veranderd aan de woning door bewoner (vraag 19) 
Circa 32% van de bewoners geeft aan zelf veranderingen te hebben aangebracht in hun 
woning. Vooral de keuken is verbouwd om meer werkruimte te krijgen. Een aantal mensen 
heeft een dakraam geplaatst.  
 
2.2.18 Rapportcijfer woning (vraag 20) 
Het rapportcijfer dat bewoners aan hun woning geven ligt gemiddeld op 7,4.  
Als toelichting gaven mensen verschillende redenen op; Te kleine woonkamer (2x), te kleine 
keuken (2x), problemen met vloerverwarming, warmwater voorziening slecht, geen 
buitenkraan, slecht onderhoud, bouwafval in de tuin. Eén bewoner schreef een lijst met 14 
punten, die echter in 2.2 allen genoemd zijn. 
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2.3 Deel 3 van de enquête: Woonomgeving 
 
2.3.1 Nabijheid voorzieningen (vraag 1) 
Over de nabijheid van voorziening is 84% van de bewoners tevreden, terwijl niemand 
aangeeft ontevreden te zijn. 
 
2.3.2 Groenvoorziening (vraag 2) 
Over de groenvoorziening in de woonomgeving is 53% tevreden, echter 11% geeft aan 
ontevreden te zijn.  
 
2.3.3 Speelvoorzieningen (vraag 3) 
Slechts 11% van de ondervraagden is hier tevreden over terwijl 42% aangeeft ontevreden te 
zijn. Uit de opmerkingen blijkt dat men verwachtte dat op het binnenterrein (meer) 
speelgelegenheid zou komen. 
 
2.3.4 Wegen, fietspaden en stoepen (vraag 4) 
63% van de bewoners is tevreden over de wegen en paden in de wijk, 5% (1 persoon) is 
ontevreden. 
 
2.3.5 Hoeveelheid parkeerplaatsen voor auto’s (vraag 5) en fietsen (vraag 6) 
68% van de bewoners is tevreden over de parkeergelegenheid en het aantal 
parkeerplaatsen in de wijk. De mogelijkheid voor het plaatsen van fietsen wordt minder 
gewaardeerd, slechts 37% is hier tevreden over. 
 
2.3.6 Overlast door derden (vraag 7) 
47% geeft aan weinig overlast door derden te ervaren. 16% geeft aan juist veel last van 
derden te hebben. Een paar opmerkingen duiden op overlast door buren, en of 
hangjongeren. 
 
2.3.7 Vervuiling (vraag 8) 
Tweederde (63%) geeft aan veel last te hebben van vervuiling in de wijk. Hondenpoep wordt 
drie maal genoemd, gevolgd door zwerfafval en het feit dat voortuinen slecht worden 
onderhouden. 
 
2.3.8 Verkeersoverlast (vraag 9) 
Hierover zijn de meningen verdeeld, 37% geeft aan weinig verkeersoverlast te ervaren terwijl 
26% juist aangeeft hier veel last van te hebben. Dit moet alles te maken hebben met de 
individuele wijze van ervaren, omdat de verdeling over de verschillende wegen in de wijk vrij 
gelijkmatig is. Het is niet zo dat bijvoorbeeld de Hogenkampseweg meer verkeersoverlast 
veroorzaakt (in de ogen van de bewoners) dan bijvoorbeeld de St. Josephweg. 
 
2.3.9 Gevoel van veiligheid in de wijk (vraag 10) 
Circa 63% van de bewoners voelt zich veilig in de wijk. Hier tegenover staat dat 5% aangeeft 
zich juist onveilig te voelen. 
 
2.3.10 Rapportcijfer woonomgeving (vraag 11) 
De woonomgeving wordt verschillend gewaardeerd, gemiddeld met een cijfer 6.9. Echter de 
waardering loopt zeer uiteen van een 3 tot een 8. 
 
2.3.11 Opmerkingen/toelichting 
Als sterke punten worden vooral genoemd de natuur en het groen in de nabijheid. 
De meest genoemde zwakke punten zijn te weinig speelvoorzieningen (3x), slecht 
onderhouden voortuinen (3x), hondenpoep (2x) en te hard rijden (2x) in de wijk. 
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3 Het advies van WAC Renkum vóór de bouw 
 
In bijlage 3 is het WAC advies opgenomen zoals dat, op basis van de tekeningen, is 
opgesteld voordat met de bouw werd begonnen. Dit advies is indertijd besproken met de 
opdrachtgever van het project, woningcorporatie Vivare. 
Een aantal punten uit ons advies zijn overgenomen door Vivare, een aantal andere punten 
niet, om uiteenlopende redenen. 
Een tweetal punten uit het nu gehouden onderzoek bevestigen dat bewoners negatieve 
ervaringen hebben op punten die wel waren opgenomen in het advies maar niet zijn 
overgenomen door Vivare. 
 
Een voorbeeld hiervan is de ruimte voor afval die binnenshuis als te weinig wordt ervaren. 
Dit is goed voor te stellen gezien het stijgende aantal fracties waarin afval gescheiden dient 
te worden. Meer ruimte zal naar onze mening dan ook een positieve invloed hebben op de 
medewerking van bewoners aan afvalscheiding. 
 
De kleine buitenberging wordt als nadeel gezien. Veel mensen hebben graag een ruimte om, 
naast het opbergen van tuinspullen en fietsen, ook af en toe wat te kunnen klussen. 
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Bijlagen 

 
1. Wijkplattegrond en foto’s woningtypen 
2. Resultaat tabellen (samenvatting) 
3. Oorspronkelijk WAC advies 
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BIJLAGE 1 
Wijkplattegrond 
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Foto’s woningen 
 
Hogenkampseweg 
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Reijmerweg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WKO Hogenkampseweg/ Reijmerweg/ St. Josephweg/ Meester van Damweg  13 

BIJLAGE 2 
Resultaattabellen (samenvatting) 
Algemeen 

totaal aantal woningen 45 

Respons procent 42 
  

vraag ingevuld 19 
1 bewoners aantal volwassenen 32,0 

  leeftijd kinderen jonger dan 12  3,0 
  ouder dan 12 1,0 
  beide leeftijden 6,0 
        
    
  % 

2 van waar dezelfde wijk 26,3 
  elders gemeente R 57,9 
  overig 15,8 
  namelijk Driel   
  Velp   
  Westervoort   
        

3 waarom prettige gem/dorp 21,1 
  natuurlijke omg. 21,1 
  ruime woonomgeving en sepelvoorz. 5,3 
  afstand woon/werk 15,8 
  aanwezige winkels 0,0 
  noodzaak woonruimte 15,8 
    anders 26,3 
        
  Reden: geen voorkeur   
  aangepaste woning   
  woonde al op zelfde adres   
  Mooie wijk toekomst samenwonen   
  overlast vorige wijk   
  mooie woning, nieuw   
  geboren in Renkum   
  Wisselwoning te duur   
      

4 tevredenheid zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 0,0 
  neutraal 26,3 
  tevreden 52,6 
  zeer tevreden 15,8 
        

5 evt toelichting huizen dicht op elkaar   
  grotere tuin, lagere huur   
  lijken wel koopwoningen   
  krappe straat, auto's op straat   
  geen prullenbakken op binnenterrein   
  geen speeltuin, kleine woonkamer   
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Deel 2. De woning zelf 
 
1a maat woonkamer zeer ontevreden 5,3 
  ontevreden 15,8 
  neutraal 10,5 
  tevreden 42,1 
  zeer tevreden 21,1 
        
1b maat keuken zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 21,1 
  neutraal 47,4 
  tevreden 15,8 
  zeer tevreden 15,8 
        
1c maat badkamer zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 5,3 
  neutraal 10,5 
  tevreden 57,9 
  zeer tevreden 26,3 
        
1d maat toilet zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 10,5 
  neutraal 10,5 
  tevreden 47,4 
  zeer tevreden 31,6 
        
1e maat gr. Sl k. zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 5,3 
  neutraal 0,0 
  tevreden 57,9 
  zeer tevreden 36,8 
        
1f maat Sl. K. 2 zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 5,3 
  neutraal 5,3 
  tevreden 68,4 
  zeer tevreden 21,1 
        
1g maat Sl.K. rest zeer ontevreden 5,3 
  ontevreden 15,8 
  neutraal 10,5 
  tevreden 52,6 
  zeer tevreden 15,8 
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Deel 2. De woning zelf (vervolg) 
 

2 mogelijkheden zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 5,3 
  neutraal 26,3 
  tevreden 52,6 
  zeer tevreden 15,8 
        

3 indeling zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 10,5 
  neutraal 31,6 
  tevreden 47,4 
  zeer tevreden 10,5 
        

4 ruimte zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 21,1 
  neutraal 26,3 
  tevreden 47,4 
  zeer tevreden 5,3 
        

5 ruimte app. zeer ontevreden 5,3 
  ontevreden 26,3 
  neutraal 21,1 
  tevreden 36,8 
  zeer tevreden 10,5 
        

6 ruimte afval zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 36,8 
  neutraal 26,3 
  tevreden 36,8 
  zeer tevreden 0,0 
        

7 daglicht zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 0,0 
  neutraal 10,5 
  tevreden 57,9 
  zeer tevreden 31,6 
        

8a 
geluid tussen 
vertrekken zeer veel 0,0 

  veel 0,0 
  gaat wel 31,6 
  weinig 52,6 
  geen 15,8 
        
8b installaties zeer veel 5,3 
  veel 0,0 
  gaat wel 15,8 
  weinig 52,6 
  geen 21,1 
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Deel 2. De woning zelf (vervolg) 
 
8c buren zeer veel 0,0 
  veel 5,3 
  gaat wel 10,5 
  weinig 31,6 
  geen 47,4 
        
8d buiten zeer veel 0,0 
  veel 5,3 
  gaat wel 36,8 
  weinig 47,4 
  geen 5,3 
        

9 ventilatie zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 5,3 
  neutraal 21,1 
  tevreden 68,4 
  zeer tevreden 5,3 
        

10 verwarming zeer ontevreden 10,5 
  ontevreden 5,3 
  neutraal 21,1 
  tevreden 57,9 
  zeer tevreden 5,3 
        

12 el. Installatie zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 21,1 
  neutraal 5,3 
  tevreden 73,7 
  zeer tevreden 0,0 
        

13 warmwater zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 5,3 
  neutraal 31,6 
  tevreden 63,2 
  zeer tevreden 0,0 
        
14a tech installaties zeer ontevreden 10,5 
  ontevreden 10,5 
  neutraal 26,3 
  tevreden 26,3 
  zeer tevreden 0,0 
        
14b instructies zeer ontevreden 10,5 
  ontevreden 31,6 
  neutraal 31,6 
  tevreden 21,1 
  zeer tevreden 0,0 
        
14c gebruiksvr. Map zeer ontevreden 10,5 
  ontevreden 15,8 
  neutraal 15,8 
  tevreden 52,6 
  zeer tevreden 0,0 
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Deel 2. De woning zelf (vervolg) 
 

15 
duurzaamheids 
voorz. zeer ontevreden 0,0 

  ontevreden 5,3 
  neutraal 10,5 
  tevreden 63,2 
  zeer tevreden 21,1 
        

16 Zonnepanelen zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 0,0 
  neutraal 15,8 
  tevreden 36,8 
  zeer tevreden 47,4 
        

17 Ramen lappen zeer ontevreden   
  ontevreden 0,0 
  neutraal 0,0 
  tevreden 47,4 
  zeer tevreden 52,6 
      0,0 

18 Buitenruimte zeer ontevreden   
  ontevreden 0,0 
  neutraal 5,3 
  tevreden 36,8 
  zeer tevreden 47,4 
      10,5 

19 zelf veranderd nee   
  ja 68,4 
  zo ja wat nieuwe keuken, te klein blok 31,6 
  verlengd werkblad keuken, vaatwasser   
  keuken+overklapping achter   
  dakraam voor frisse lucht   
  keuken uitgebreid, was te smal   
  achterpad verlegd, tuin speelser   
        

20 rapportcijfer   7,4 
        

21 toelichting woonkamerv mag groter   
  geen instructiemap gekregen, droge lucht   
  boek met 14 punten   
  Vloerverwarming onregelmatig   
  keuken klein geen plek voor vaatwasser,    
  verkeerde verw. Boven,omvormer fout   
   bouwafval in tuin.   
  mis een buitenkraan   
  woonkamer te klein   
  veel storing met warm water gehad   
  Infomap incompleet   
  Keukentafel max 4 stoelen.    
  1 schakelaar licht gang.   

  
Onderhoud na 1,5 jaar nog niet 
uitgevoerd.   
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Deel 3. De woonomgeving 
 

1 nabijh. Voorz. zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 0,0 
  neutraal 10,5 
  tevreden 63,2 
  zeer tevreden 21,1 
        

2 groenvoorz. zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 10,5 
  neutraal 31,6 
  tevreden 52,6 
  zeer tevreden 0,0 
        

3 speelvoorzieningen zeer ontevreden 31,6 
  ontevreden 10,5 
  neutraal 31,6 
  tevreden 10,5 
  zeer tevreden 0,0 
        

4 wegen/paden zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 5,3 
  neutraal 26,3 
  tevreden 63,2 
  zeer tevreden 0,0 
        

5 parkeren zeer ontevreden 5,3 
  ontevreden 15,8 
  neutraal 5,3 
  tevreden 57,9 
  zeer tevreden 10,5 
        

6 plaatsen fietsen zeer ontevreden 0,0 
  ontevreden 5,3 
  neutraal 52,6 
  tevreden 36,8 
  zeer tevreden 0,0 
        

7 overlast derden zeer veel 10,5 
  veel 5,3 
  gaat wel 31,6 
  weinig 26,3 
  geen 21,1 
        

8 vervuiling zeer veel 5,3 
  veel 57,9 
  gaat wel 10,5 
  weinig 15,8 
  geen 5,3 
        

 



WKO Hogenkampseweg/ Reijmerweg/ St. Josephweg/ Meester van Damweg  19 

Deel 3. De woonomgeving (vervolg) 
 

9 overlast verkeer zeer veel 5,3 
  veel 21,1 
  gaat wel 31,6 
  weinig 21,1 
  geen 15,8 
        

10 gevoel veiligh. zeer onveilig 0,0 
  onveilig 5,3 
  gaat wel 26,3 
  veilig 42,1 
  zeer veilig 21,1 
        

11 rapportcijfer   6,9 
        

12 toelichting veel auto's, hard rijden, poep   
  geen speelvoorziening, poep, onoverzichtelijk 
  geen speeltuin   
  Beter handhaven onderhoud tuinen   
  Veel slecht verzorgde tuinen   

  
asociale buurt, veel rommelige tuinen, 
geluidsoverlast 

  geen speeltuin   
  hangjongeren en hard rijden   

  
schuur aan speelveld geen parkeerruimte voor de 
deur 

  Geen speeltuin, hondenpoep   
  Moest terug wilde niet.   
  Regenpijpen schuur gebroken, constructiefout. 
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BIJLAGE 3 
Oorspronkelijk WAC advies  
 
Algemene opmerkingen over het project.  
  
De uitstraling van de woningen komt overeen met de te slopen woningen en de overige 
woningen in de omgeving. Daarnaast wordt de huidige parkeergelegenheid uitgebreid, 
voornamelijk ook aan de achterzijde van de woningen. 
  
De beukmaat van 5,4 meter geeft, zoals ook aangegeven in ons eerdere advies, 
verminderde indelingsmogelijkheden voor de woning. Dit geldt zeker ook in combinatie met 
de relatief korte lengte van de woningen. Wij adviseren een beukmaat van 5,7 meter in 
verband met de levensloopgeschiktheid. 
  
Binnen de gemeente wordt gepleit voor levensloopgeschikte nieuwbouwwoningen. De MIVA 
woningen en LLB woningen zijn wel als zodanig ingestoken, echter de overige type niet. 
Deze dienen op zeer diverse punten aangepast te worden om te voldoen aan criteria van 
levensloopgeschiktheid.  
  
Daarnaast kan op de geleverde tekeningen niet nagegaan worden of er voorzieningen zoals 
roosters in de gevel aanwezig zijn. Om geluidsoverlast in de woning tegen te gaan adviseren 
wij om in ieder geval de woningen aan Hogekampseweg, waar de verkeersintensiteit hoger 
ligt dan in de overige straten, te voorzien van suskasten.  
 
 
Opmerkingen betreffende alle woningtypes 
 
• Wij adviseren om boven de entreedeuren een luifel te realiseren omdat dit met name bij 
regen erg comfortabel is. 
• De afmetingen van de toiletruimte zijn erg minimaal. Aangezien de meterkast ruim 
gedimensioneerd is zien wij mogelijkheden om de toiletruimte te vergroten ten koste van de 
meterkast.  
• In alle woningtypen is de opstelling en indeling van de keuken erg minimaal en ook niet 
optimaal. Wij adviseren een minimale totaallengte van het aanrechtblad van 2,7 meter. Er is 
weinig ruimte en in sommige type staan zaken voor het raam. Zie hiervoor ook de 
opmerkingen per woningtype.  
• Het is onduidelijk wat de trapbreedte tussen de leuningen is. Wij adviseren een minimale 
breedte van 1 meter tussen de leuningen.  
• De buitenberging is erg minimaal in afmeting en de locatie van de deur is bij voorkeur 40 tot 
60 cm uit de hoek in verband met de bruikbaarheid.  
• Het is onduidelijk van welk materiaal de lichte scheidingswanden worden gemaakt. Wij 
adviseren deze niet uit gips op te trekken zodat deze wanden voldoende stevig zijn om 
voorzieningen zoals o.a. beugels aan op te kunnen hangen.  
• In alle woningtypes is onvoldoende ruimte voorzien voor het opstellen en scheiden van 
afval. Daarnaast is ook buiten de woning geen duidelijke/ onvoldoende plaatsingsruimte voor 
de containers voor het afval aanwezig. 
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Opmerkingen per woningtype  
  
Tussenwoning, tussenwoning variant en eindwoning)  
• Dit type is voorzien van een trap met 2 kwarten. Wij adviseren een trap met maximaal 1 
kwart of het opnemen van een verhuisraam (80x140 cm) aan de voorzijde van de woning.  
• In het huidige ontwerp van de entreehal kan een kapstok en/of een radiator alleen in de 
lengte van de hal worden gerealiseerd. Dit belemmerd de doorgaande breedte aanzienlijk en 
is geen optimale indeling.  
• In de keuken is de opstelplaats van de koelkast gesitueerd deels voor het draaikiepraam. 
Dit is niet wenselijk voor de bruikbaarheid van het raam.  
• Het is onduidelijk of er doorvalbeveiliging komt ter plaatsen van de draai-kiepramen op de 
verdieping. Wij adviseren deze aan te brengen op een hoogte van 1,2 meter.  
• Wij adviseren om de deur naar de badkamer aan de andere zijde af te hangen. Deze opent 
dan naar een blinde muur in plaats van naar de trap.  
  
Aanvullend kan voor het type “tussenwoning variant” gemeld worden dat:  
• Door de situering van de beide dakramen in de slaapkamer op de zolderverdieping, komt er 
echter op de overloop geen daglicht binnen.  
  
Aanvullend kan voor het type “Eindwoning” nog worden gemeld dat:  
• De toiletruimte niet de “pot slot opstelling heeft. Dit heeft onze voorkeur in vrband met de 
bereikbaarheid van het toilet. De beste oplossing in dit ontwerp zou zijn om de toiletpot aan 
de overzijde te plaatsen, dit ook in verband met het voorkomen van geluidsoverlast in de 
aangrenzende verblijfsruimte (keuken).  
  
MIVA woning (en ook LLB woning platdak en LLB woning kap)  
• Er is een kalf aanwezig in het raam in de kopgevel. Dit belemmerd het zicht  
• De badkamerdeur draait bij dit type de badkamer in, dit is niet wenselijk. Daarnaast overlapt 
deze deur de plaatsings- en gebruiksruimte voor de wastafel en wasmachine.  
• De wasmachine en droger zijn op elkaar gesitueerd. Een dergelijke opstelling is in een miva 
woning niet wenselijk/ bruikbaar voor de bewoner.  
• Het is onduidelijk of de keuken in hoogte verstelbaar word. Dit is zeer wenselijk in een 
MIVA woning. Echter dient er ook voldoende bergruimte te zijn en die ontbreekt vaak in 
verband met de ontbrekende onderkastjes. En hoe wordt hiermee omgegaan in de LLB 
woningen?  
 
 


