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VOORWOORD
VAC Raalte, de Adviescommissie voor de Woningbouw, presenteert hierbij het jaarverslag 2013. In dit
jaarverslag zijn alle activiteiten en werkzaamheden van VAC Raalte opgenomen.
VAC Raalte is een erkende vrijwilligersorganisatie die actief betrokken is bij het ontwikkelen van woning- en
utiliteitsbouw en de woonomgeving in de gemeente Raalte. Met de inzet van de ‘vakkennis van de VAC-leden’
wordt gestreefd naar een optimale kwaliteit van woning, woongebouw en woonomgeving voor de
(toekomstige) bewoners.
T ER U GB L I K
In 2013 waren er geen nieuwbouwprojecten die beoordeeld konden worden. Toch heeft VAC Raalte niet stil
gezeten. Het afgelopen jaar werd benut om met medewerking van Salland Wonen een Woonkwaliteit
Onderzoek (WKO) uit te voeren in het appartementencomplex Roggestraat/Blekstraat en vijf
seniorenwoningen. Bij de start van het onderzoek werden de woningen sinds 2,5 jaar bewoond. VAC Raalte
was benieuwd naar de tevredenheid van de bewoners. Met een uitgebreide vragenlijst werden bewoners van
22 woningen (88%) bezocht. De bewoners bleken op een aantal ongemakken na zeer tevreden te zijn. De
woning, het woongebouw en de woonomgeving kregen als rapportcijfer een 8. Het eindverslag werd op 6
november gepresenteerd aan de bewoners en Salland Wonen. Het uitvoeren van dit WKO was zeer
arbeidsintensief maar ook heel leerzaam.
Om meer bekendheid aan het VAC-werk te geven stond VAC Raalte in 2013 met een stand op de
presentatieavonden van de KR8vanRaalte, die op verschillende plekken in Raalte voor de inwoners werden
gehouden. Deze bijeenkomsten waren bedoeld voor 55+ers om hen erop te attenderen dat zij zelf
verantwoordelijk zijn voor aanpassingen aan hun woning in verband met ouderdom en de daarmee gepaard
gaande ongemakken. De stand van VAC Raalte werd goed bezocht.
Op het gebied van renovatie van bestaande woningbouw wil VAC Raalte graag een bijdrage leveren aan de
kwaliteitsverbetering van deze woningen. Met Salland Wonen is afgesproken om te bekijken op welke manier
hier invulling aan gegeven kan worden. VAC Raalte werd uitgenodigd om een modelwoning in het
renovatieproject Olykampen te bezoeken.
Begin december werd, met een gezellig etentje, afscheid genomen van VAC-lid Hermien Zunnenbeld. Per 1
januari 2014 neemt Anneke Grit het voorzitterschap over van Yvonne Rosenkamp.
V O OR U I T B L I K
VAC Raalte hoopt dat nu de economie heel langzaam aantrekt er meer nieuwbouw gaat plaatsvinden. In 2014
staat in ieder geval de nieuwbouw van de bouwlocatie Horizon op de rol. Verder wil VAC Raalte graag
adviezen uitbrengen, bij renovatieprojecten; niet alleen voor Salland Wonen, maar ook voor particulieren en
andere belanghebbenden. Wonen en zorg, thuistechnologie en levensloopbestendige woningen zijn
belangrijke aandachtspunten in 2014.
VAC Raalte bedankt alle samenwerkingspartners voor het gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking.
Anneke Grit, voorzitter
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SAMENSTELLING STICHTING VAC RAALTE
Mevr. A. Grit, voorzitter
Mevr. B. Haarsman, secretaris
Mevr. F. Dennebos, penningmeester
Mevr. W. Bruggeman, notulist/archief
Mevr. M. Koopman, lid
Mevr. Y.Rosenkamp, lid
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DOELSTELLING VAN DE VAC RAALTE
De belangen van de woonconsument behartigen vanuit de visie van de gebruiker. Hierbij wordt rekening
gehouden met de specifieke woonwensen van de verschillende doelgroepen en het leefpatroon van de
bewoners.
De kwaliteit van het wonen en daarmee de leefbaarheid van de woningen bevorderen.
Toetsingscriteria hierbij zijn:
Toegankelijkheid
Veiligheid gezond en comfortabel
Duurzaamheid
Onderhoudsvriendelijk
De kwaliteit van de woonomgeving bevorderen. Toetsingscriteria hierbij zijn:
Bereikbaarheid
Leefbaarheid
Veiligheid
Samenwerkingspartners om deze doelstelling te bereiken zijn:
Gemeente Raalte
Woningcorporaties
Architecten
Bouwondernemingen
Particuliere opdrachtgevers
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WERKPLAN 2014
N I EU W B O U W
De gemeente Raalte en SallandWonen gaan nieuwbouw ontwikkelen op de Horizonlocatie in Raalte-dorp. Het
is de bedoeling om 28 huurappartementen, 6 patiowoningen en 8 levensloopbestendige woningen te
realiseren. Daarnaast is er nog ruimte voor 6 vrije kavels. Door wijzigingen in de woningmarkt en door nieuwe
inzichten en ontwikkelingen kan dit bouwprogramma tijdens de looptijd aangepast worden. Het is de bedoeling
dat de bouw in mei 2015 van start gaat. VAC Raalte is door gemeente Raalte gevraagd om deel te nemen aan
een klankbordgroep. Deze krijgt een adviserende rol over de inrichting van het gebied, de beeldkwaliteit van
de openbare ruimte en de gebouwen. Naar verwachting worden de bouwtekeningen in het najaar ter
advisering voorgelegd.
R EN O VA T I E
Tot nu toe werd alleen over nieuwbouwprojecten advies uitgebracht. VAC Raalte wil dit graag breder trekken
en ook adviezen uitbrengen over renovatie van bestaande bouw. SallandWonen is hier al van op de hoogte.
Andere partners van VAC Raalte worden hierover geïnformeerd.
L E VE N SL O O PB E ST EN D I G WO N EN
Naast het geven van adviezen over nieuwbouwtekeningen en renovatie wil VAC Raalte ook inhoudelijk
betrokken worden bij levensloopbestendig wonen en wonen en zorg. VAC Raalte participeert daarom in de
Kr8vanRaalte en de Stuurgroep Thuistechnologie.
P R OM OT I E
VAC Raalte blijft zich ook dit jaar profileren op beurzen en andere bijeenkomsten. Daarnaast worden
particulieren, cpo’s, bouwbedrijven en architecten actief geïnformeerd over de adviseringsmogelijkheden die
VAC Raalte te bieden heeft.
De website www.vacraalte.nl wordt verder ontwikkeld.
Via persberichten wordt regelmatig de publiciteit gezocht om de inwoners van Raalte te informeren over
woonkwaliteit en leefbaarheid van de woonomgeving.
25 J A A R VAC R A A L T E
In januari 2015 bestaat VAC Raalte 25 jaar. Dat betekent dat dit jaar bedacht moet worden hoe dit gevierd
wordt zowel inhoudelijk, financieel als publicitair.
R E GU L I ER E A C T I VI T EI T E N
• Twee- maandelijkse vergadering met als doel: informatie VACpunt Wonen verwerken, literatuur m.b.t.
woningbouw bespreken en verspreiden, recente ontwikkelingen in de woningbouw doorspreken
en indien aanwezig tekeningen lezen.
• Bijwonen van studiebijeenkomsten georganiseerd door VACpunt Wonen en individuele VAC’s in
Overijssel en Drenthe. Doel: deskundigheidsbevordering
• Uitbrengen van adviezen aan de hand van tekeningen van Salland Wonen of andere partijen in
Raalte.
• Evalueren van uitgebrachte adviezen, d.m.v. gesprekken met opdrachtgevers en het afleggen van
werkbezoeken.
• Deelname aan vergaderingen van derden: o.a. Stuurgroep Thuistechnologie, Platform Raalte
Duurzaam Verbonden en ‘Kr8vanRaalte’.
• Volgen van actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen die voor de uitvoering van de VAC- activiteiten van
belang zijn.
• Deskundigheidsbevordering d.m.v. het volgen van workshops en bijscholingscursussen.
VAC RAALTE JAARVERSLAG 2013
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OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAC 2013
VAC-vergaderingen:
6 reguliere VAC-vergaderingen
3 werkbijeenkomsten WKO
Bijwonen en activiteiten:
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Raalte
Aanbieden jaarverslag aan wethouder W. Wagenmans
2x overleg met SallandWonen over WKO
Vragenlijst WKO opgesteld
Huisbezoeken WKO
Eindrapport WKO geschreven
Presentatie WKO aan bewoners en SallandWonen
Oplevering ‘Kop van Salland’
Oplevering renovatie ‘De Blekkerhoek’
Oplevering ‘De Haere’ in Heino
Aanwezig met stand op inwonersbijeenkomsten Kr8vanRaalte
Huisbezoeken in kader Kr8vanRaalte
Aanwezig bij 40 jarig bestaan PB en opheffing
Aanwezig bij 50 jarig bestaan VAC Almelo

Cursussen/studiedagen/werkbezoeken:
Themabijeenkomst VAC Vriezeveen
Internationale bouwbeurs in Jaarbeurs Utrecht
Bijeenkomst Raalte denkt duurzaam op Den Alerdinck
Presentatie thuistechnologie in Zwakenberg Raalte
OTIB-project Technologie Thuis Nu
Symposium Wijs in Wonen VAC Deventer

Vertegenwoordigd in:
Commissie Thuistechnologie
Platform Raalte Duurzaam
Kr8vanRaalte
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PB VAC’ S OVERIJSSEL 40 JAAR

Jubileum en opheffing PB Provinciaal Bestuur
De Provincie Overijssel besloot in 2012 het PB vanaf
2013 geen subsidie meer toe te kennen, met als gevolg
dat het PB per 1 januari 2013 is opgeheven. Wel werd
het PB in de gelegenheid gesteld om op 17 april 2013
het 40-jarig jubileum te vieren met alle VAC’s /WAC’s
van Overijssel. Hierbij waren ook vertegenwoordigers uit
Friesland, Drenthe en Gelderland aanwezig. De
voorzitter mw. Grijpma opende deze laatste bijeenkomst
en gaf aan dat we ook op deze ‘feestelijke’ dag
inhoudelijk op het VAC-werk ingaan. Zij hoopt dat de
VAC’s/WAC’s van Overijssel samen in staat zijn om ook
in de toekomst studiebijeenkomsten te organiseren.
Een andere manier van bouwen
De heer Hulsman, werkzaam bij bouwbedrijf Volker Wessel hield een presentatie over het nieuwe bouwen.
Hierbij worden de consumenten nauw betrokken bij de bouw en indeling van woningen. Huizen moeten zo
flexibel zijn dat ze steeds aan andere woonwensen kunnen worden aangepast.
In Nieuwegein heeft Volker Wessel het Wooniversum ontwikkeld. Via een unieke virtual realtity ervaring
kunnen consumenten woningen bekijken. Daarnaast informeren interieurstylistes bezoekers over de
allerlaatste woontrends en maken zij op verzoek een interieuradvies op maat.
Woning delen
De heer van Weezel Errens van VWEadvies gaf aan dat wonen de grootste uitgave is die een mens in zijn
leven doet. Daar moet goed over nagedacht worden. Het aantal huishoudens blijft groeien, vooral de 1persoonshuishoudens. Om de kosten van het wonen zo laag mogelijk te houden en om b.v. vereenzaming
tegen te gaan moeten woningen makkelijk aangepast kunnen worden aan nieuwe wensen en situaties zodat
deze door twee of meer mensen gedeeld kunnen worden.
Muzikaal intermezzo
Na de lunch vond een muzikaal intermezzo plaats door twee studenten van het conservatorium. Zij brachten
liedjes ten gehore met als bindend thema: wonen.
Nieuwe ontwikkelingen betreffende energiebesparing
Mevrouw Werner, directeur VAC-punt Wonen gaf een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen betreffende
energiebesparing en levensbestendig wonen en de rol die de VAC’s/WAC’s daarbij kunnen spelen. Nu er
weinig woningen gebouwd worden en we dus weinig te adviseren hebben moeten we meer energie in
Woonkwaliteit Onderzoek (WKO) steken. Vooral op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. De
VAC’s/WAC’s kunnen een belangrijke rol spelen in de advisering op het gebied van een energie zuinige
levensstijl.
Drankje
Deze laatste bijeenkomst werd afgesloten met een drankje en de wens van PB dat dit soort
kennisbijeenkomsten in de toekomst door de VAC’s/WAC’s zelf georganiseerd gaan worden. A.s. september
vindt een eerste bijeenkomst over dit onderwerp plaats met vertegenwoordigers uit de verschillende
VAC’s/WAC’s
VAC RAALTE JAARVERSLAG 2013
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THEMABIJEENKOMST ENERGIEBESPARING IN DE BESTAANDE BOUW

Op woensdag 06 -02-2013 werd een themabijeenkomst georganiseerd door gemeente Twenterand. Docente
was Janita van Riggelen. Vooraf kregen we huiswerk via de website www.milieucentraal.nl , het “ Advies op
maat: vergelijk mijn energiegebruik invullen. Verder kregen we de opdracht een stappenplan te maken voor
energiebesparingen voor ons eigen huis. Als laatste moesten we op een rijtje zetten welke partijen in onze
eigen gemeente met energiebesparing in de bestaande bouw bezig zijn:
De cursus:
Na vergelijken van enkele ieders energieverbruik is op een rij gezet welke ontwikkelingen er zijn op vlak van
energiebesparing in de bestaande bouw. Vervolgens zijn de initiatieven in de verschillende gemeenten
besproken. Raalte bleek in vergelijking met andere gemeenten beslist niet achter te lopen.
Op de gemeentelijke website is van alles te vinden:
Klankbord groepen ( o.a. platform Raalte Duurzaam)
Energieloket
Duurzaamheid in Woonvisie
Raalte duurzaam 2050
Raadpleinsessie 4-2- 2013: discussie duurzaamheid
Raalte wil zon
Het natuurlijk huus
Woonwijk Salland II
Voor de woonwijk Salland II is door de raad een Beeldkwaliteit plan vastgesteld. Door nieuwe technieken op
het gebied van energiezuinig en duurzaam bouwen is een aangepast materiaalgebruik noodzakelijk. Hierdoor
dient het beeldkwaliteit plan op ondergeschikte onderdelen te worden herzien. Het betreft aanpassing van het
materiaalgebruik bij een aantal rijwoningen.
Enkele websites: www.raaltedenktduurzaam.nl
www.hetnatuurlijkhuus.nl
www.raaltewilzon.nl
www.duurzaamsalland.nl
Tot slot kregen we de volgende vragen voorgelegd waar we binnen de plaatselijke VAC over kunnen
discussiëren.
Wat kan de rol van de VAC zijn bij het thema energiebesparing?
Welke mogelijkheden hebben we?
Wat doen we al?
Wat willen we nog meer?
Met wie willen/kunnen we samenwerken?
Hoe gaan we dat aanpakken?
Aandachtspunten
Denk je aan energie besparen? Laat je dan voorlichten door een gekwalificeerde Energie Prestatie
Adviseur. (EPA).
Wel isoleren maar ook ventileren! Voorkom oververhitting.
Slimme meters? Uw netbeheerder kan via deze digitale meter uw meterstanden op afstand lezen. Is
dit veilig?? denk aan hackers!
Gebruikershandleidingen diverse installaties te downloaden op de site van Uneto-VNI ((Unie van
Elektrotechnische ondernemers en Vereniging Nederlandse Installatiebedrijven.
Denk geen deskundige te zijn maar wees gewoon kritisch waar het kan. Wat betekenen maatregelen
voor de bewoner.
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INTERNATIONALE BOUWBEURS 2013
Van 4 t/m 9 februari vond in de Jaarbeurs Utrecht de Internationale Bouwbeurs plaats. De beurs stond in het
teken van ‘Bewust Bouwen’. VAC Raalte ontving een uitnodiging om de bouwbeurs te bezoeken.
Op de beurs was veel aandacht voor flexibel, duurzaam en energiezuinig bouwen tegen zo laag mogelijke
kosten. Ook was er een gevarieerd aanbod van milieubewuste, duurzame en energiezuinige diensten en
producten.

We hebben ons laten informeren over renovatie, onderhoud en afbouw. Over installaties, sanitair en
projectkeukens. Ook hebben we de hal met bouwconstructies, hout en bouwmaterialen bezocht.
De verticale tuin was een leuke eyeopener. Systemen van groene gevels en scheidingswanden zijn zowel
binnen als buiten toepasbaar. Ook bijzonder was een(wentel) trap die geschikt is voor beperkte ruimten. Deze
trap heeft slechts één vierkante meter nodig om een volledige verdieping in hoogte te bereiken.
Tenslotte hebben we gesproken met mensen van het Kennisplatform Bestaande Bouw over het renoveren van
huizen. We hebben een gratis abonnement op hun tijdschrift Renda gekregen. Dit verschijnt 4x per jaar. De
activiteiten van dit Kennisplatform zijn ook voor ons interessant.
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WIJKVERNIEUWING BLEKKERHOEK

Woensdag 18 september waren we aanwezig bij de feestelijke afsluiting van de renovatie van de wijk
Blekkerhoek. De plannen voor wijkvernieuwing zijn in 2005 begonnen. Doel van deze wijkvernieuwing
was de kwaliteit voor de langere termijn waarborgen en het aanbrengen van variatie in woningtypes.
SallandWonen en de gemeente Raalte hebben samen met de bewonerscommissies en de klankbordgroep de
plannen ontwikkeld. In de loop der jaren zijn door SallandWonen 188 huurwoningen naar standaard kwaliteitsniveau gebracht, 80 woningen in de Roggestraat en Haverstraat geïsoleerd en 20 seniorenappartementen en
5 seniorenwoningen nieuw gebouwd in de Roggestraat en Blekstraat. Daarnaast zijn 61 woningen in de
Monumentstraat en Ceintuurbaan gerenoveerd, 6 multifunctionele woningen in de Tulpenstraat gebouwd en
20 woningen in de Tulpenstraat gerenoveerd.
Als afsluiting zijn er 20 eengezinswoningen, 20
seniorenwoningen, 14 jongerenappartementen,
9 zorgappartementen voor de Parabool en 6
duplexwoningen voor Dimence nieuw gebouwd
in de Tulpenstraat en de Rozenstraat. De
bewoners hebben mee mogen denken over de
inrichting van hun straat. Er was een
klankbordgroep in het leven geroepen en een
aantal deelcommissies. Mede hierdoor is er een
wijk ontstaan waar de bewoners zich prettig
voelen en graag wonen. Ter afsluiting werd er
kunstwerk onthuld en werd er een barbecue
georganiseerd voor alle bewoners van de
Blekkerhoek.
K UNSTWERK B LEKKERHOEK F OTO S C

B EZOEK

AAN

“D E K O P

VAN

S ALLAND ”

Op 27 augustus waren we uitgenodigd voor de officiële
opening in Raalte-Noord van een woon complex met
zowel huur- als koopappartementen, waarin ook plaats
is voor woongroepen van RIBW en Dimence. Als
hoogste woongebouw van Raalte heeft het de naam
“De Kop van Salland” gekregen. Het gebouw bestaat
uit 7 woonlagen van een opvallende, gevarieerde
architectuur, met een uitgebouwd gedeelte aan de
eerste laag, waaronder parkeerplaatsen gerealiseerd
zijn. De ontvangst vond plaats in een appartement op de bovenste verdieping van waaruit er een prachtig
uitzicht is op Raalte en de wijde omgeving. De appartementen zijn ruim opgezet, met veel glas en bijzondere
hoekjes, zowel binnen als aan het driehoekige balkon. Alle appartementen hebben een glazen schuifpui, die
echter bij het door ons bezochte appartement in de slaapkamer zat. Er is vroegtijdig gekozen voor
ketensamenwerking, waardoor er bijzonder duurzaam en kwalitatief gebouwd is. Onder de aanwezigen van
Salland Wonen, Gemeente Raalte en Bouwonderneming Oude Wolbers bevonden zich ook enkele
toekomstige bewoners. Men was vol lof over zowel binnen- als buitenkant van het complex.
Namens Van den Berg Architecten uit IJssel Muiden werd een prachtige vaas van keramist Jan Kamphuis uit
Zwolle aangeboden voor de entreehal.
VAC RAALTE JAARVERSLAG 2013
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SYMPOSIUM “WIJS IN WONEN ”
Op 8 oktober vond het door Stichting VAC Deventer georganiseerde symposium “Wijs in Wonen” plaats.
Tijdens deze bijeenkomst stelde de nieuwe directeur van VACpunt Wonen, de heer ing. Jaap Overeem zich
voor. Vervolgens werden er vier presentaties gehouden waarbij het thema “duurzaam” centraal stond. De
middag werd afgesloten met een discussie.
Energie besparen met VAC
Ing. Bart Mulder (VACpunt Wonen) deed verslag over het onderzoek: “Energie besparen met woonkwaliteit”
dat door 18 Adviescommissies Wonen is uitgevoerd. Bij dit onderzoek ging het om de waardering van de
bewoners van energiebesparende maatregelen in de woning. 61% van de ondervraagden bleek geen invloed
te hebben gehad op energiebesparende maatregelen. 64% had geen informatie ontvangen. Verder gaf ca.
30% aan andere wensen te hebben. Ca. 20% ondervond ergernissen vooral wat betreft de installaties. De
VAC’s werd geadviseerd om bij de beoordeling van de plattegronden goed te letten op de gebruikskwaliteit
van energiebesparende maatregelen. Bewoners moeten inzicht hebben in gebruik en effectiviteit van de
maatregelen.
Eerst zaaien, dan bouwen met de iQwoning
Ing. Johan Postma (manager iQWoning) gaf een presentatie over de iQwoning (Ballast Nedam). Deze
woningen worden grotendeels in de fabriek vervaardigd. Voordelen hiervan zijn o.a. zeer korte bouwtijd,
minimale overlast, een constante hoge kwaliteit, geen verspilling en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
De huizen worden in blokken opgeleverd van minimaal drie huizen. Er is een grote ontwerpvrijheid wat betreft
plattegrond, gevelafwerking en uit- en opbouw. Het is op alle fronten een duurzame woning. Het wooncomfort
is van hoge kwaliteit.
Duurzaam wonen; voor nu en later
Ir. Edwin Smit (Coöperatieve vereniging Q) benadrukte dat het belangrijk is dat de bedenker (architect) nauw
samenwerkt met de hele bouwketen (aannemers, toeleveranciers, installatiebedrijven, bouwers enz.).
Duurzaamheid en gezondheid staan voorop bij het bouwen van woningen. Alle materialen moeten altijd weer
te vervangen zijn door nieuwe materialen. Kostprijsbeheersing is een belangrijk aandachtspunt. De vereniging
Q maakt gebruik van de Woonkwaliteit wijzer van VACpunt Wonen. Daarnaast wordt gewerkt volgens de Qcode. Dit houdt in dat alle garanties en zekerheden toetsbaar zijn.
Levensloopbestendigheid door milieuvriendelijke eco-bouwen
Ing. Bob Verheul (Coöperatieve vereniging Q) gaf aan dat de levensduur van een huis nu ca. 50 jaar is. Wat
doen we met het dan ontstane afval? Om zoveel mogelijk afval te beperken moet de levensduur van de
bouwmaterialen verlengd worden en kan een huis langer dan 50 jaar meegaan. Hiervoor zijn vooral
aanpasbare elektrische installaties nodig. De heer Verheul gaf een demonstratie van een aantal nieuwe
ontwikkelingen.
Discussie
Ter afsluiting vond een discussie plaats op basis van een viertal stellingen over de inzet van de VAC op het
gebied van samenwerken, van het geven van onafhankelijk advies, goed wonen is meer dan energie
besparen en het mag best meer zijn dan alleen het bouwbesluit.
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STUDIEBIJEENKOMST OTIB-PROJECT ‘TECHNOLOGIE THUIS NU!’
Op donderdag 31 oktober vond een landelijke studiebijeenkomst plaats over het OTIB-project ‘Technologie
Thuis Nu!’ Er werden 5 woningen bekeken en beoordeeld, met extra aandacht voor de dementiewoning.
OTIB
OTIB staat voor het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie Bedrijf. OTIB ondersteunt
werkgevers en werknemers uit de branche bij het ontwikkelen van hun kennis en vakmanschap. Verder wil
men andere belangstellenden kennis laten maken met de mogelijkheden van de branche en kennis delen.
Woningen
In een ‘real life’ omgeving (een model miniwoonwijk) staan vijf verschillende woningen waar de mogelijkheden
van technische innovaties voor zorgtoepassingen zijn te ervaren. De doelgroepen zijn:
• de vitale 55+ er
• visueel beperkte mensen
• mensen met een motorische beperking
• mensen met chronische longklachten
• dementerenden
Programma
Eerst vond een korte verkenning van de 5 woningen plaats. Daarna werd in groepjes een korte beoordeling
van de woningen gemaakt. De dementiewoning werd gezamenlijk beoordeeld. Ten slotte vond er een
voltallige bespreking/kennisdeling plaats. OTIB wilde graag van ons weten wat wij van de toepassingen in de
modelwoning vonden en welke handige tips wij als VAC-mensen hebben.
Comfort & Safety & Low Vision (55+ en visueel gehandicapt)
Deze woning is flexibel en aan te passen aan de persoonlijke situatie en levensfase van iedere bewoner. De
woning is ruim van opzet en drempelvrij. De contrasterende kleuren in de woning, ook aan de zijkanten en
randen van keukenkastjes en de stopcontacten, zorgen ervoor dat slechtzienden zich goed kunnen oriënteren.
Ook is er extra verlichting. De woning bevat voldoende wandcontactdozen zodat de bewoner niet over
verlengsnoeren struikelt.
Mobility & COPD
De ruimten zijn breed opgezet zodat rolstoelers zich goed kunnen bewegen. Er is een verstelbaar aanrecht,
de vloertegels zijn antislip en er zijn verplaatsbare en demontabele beugels aangebracht.
Voor COPD-patiënten is het belangrijk dat de kamer aan de slaapkamer grenst met een ruime doorgang.
Bedlegerige patiënten hebben dan toch contact met de woonkamer. Er is rekening gehouden met de energie
en de noodzaak voor extra zuurstof voor de bewoners.
Dementiewoning
De woning is gericht op regelmaat, comfort, structuur en herkenbaarheid. Er is een afgestemd lichtplan,
alarmsignalering en een deurslot met elektronische code. Het fornuis slaat automatisch af bij brandalarm. De
wandcontactdozen zijn beveiligd en de sloten zijn aangepast.
Conclusie
Als VAC-mensen hadden we slechts enkele aanvullingen. Verder hebben we zelf veel geleerd van de
technische mogelijkheden die toepasbaar zijn in woningen voor mensen met alle soorten beperkingen
VAC RAALTE JAARVERSLAG 2013
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WOONKWALITEITONDERZOEK
O N D ER Z O EK
Met medewerking van SallandWonen heeft VAC Raalte een Woon Kwaliteit Onderzoek (WKO) in het
appartementencomplex Blekstraat en Roggestraat in Raalte uitgevoerd. Het betrof 20 seniorenappartementen
en 5 seniorenwoningen. Dit complex en de woningen werden medio 2010 opgeleverd. VAC Raalte heeft op
verzoek van SallandWonen bij de bouw van deze woningen advies uitgebracht over de kwaliteit van de
woning en de woonomgeving. VAC Raalte wilde graag weten hoe de woningen en de woonomgeving in de
praktijk bevallen.
V R A G EN L I J ST
Begin 2014 werd een uitgebreide vragenlijst samengesteld. In maart en april volgden de huisbezoeken aan de
bewoners van 22 adressen (88%).
E I N D R A PP OR T
In de maanden mei en juni werden alle vragenlijsten verwerkt en in oktober werd de laatste hand aan het
eindrapport gelegd.
De bewoners bleken zeer tevreden te zijn over de woning, het woongebouw en de woonomgeving en gaven
hiervoor het rapportcijfer 8. Vooral was men tevreden over de inrichting van de keuken en de badkamer en het
beperkte energieverbruik Natuurlijk waren er ook een aantal aandachtspunten. Zoals de gladde loopbrug na
regen en sneeuwval, het gebrek aan privacy
op de aan de galerij liggende balkons. Ook
het niet standaard aanwezig zijn van
voldoende verlichting in de keuken was een
punt van kritiek.
P R ES EN T A T I E
Op 6 november werd het WKO in het
woonzorgcentrum Swaenewoerd aan de
bewoners en aan medewerkers van
SallandWonen gepresenteerd. De heer Ed
Penninks, directeur-bestuurder
SallandWonen, nam het eerste exemplaar
van het eindrapport in ontvangst.
SallandWonen beloofde te onderzoeken
welke aandachtspunten wat betreft bouwtechnische zaken te verbeteren zijn. De aandachtspunten die voor
VAC Raalte van belang waren worden meegenomen bij de advisering van nieuwe bouwprojecten. Het gaat
hierbij om gebrek aan privacy en heel praktische zaken als de plek van wandcontactdozen en aantal
lichtschakelaars en praktisch gebruik van ruimten (looplijnen).
L E ER Z A A M
VAC Raalte heeft veel van dit WKO geleerd en gaat in de toekomst zeker meer van dit soort onderzoeken
uitvoeren om de wensen en belangen van (toekomstige) bewoners nog beter te behartigen.
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DUURZAAMHEIDDAG 2 NOV.
De duurzaamheid dag in het Carmelcollege in Raalte is een groot succes geweest. Tientallen ondernemers
presenteerden hun duurzame waar, honderden mensen kwamen daar geïnteresseerd op af. Naar verluid zou
de duurzaamheid dag de slotactie van het platform Duurzaam Raalte worden, maar dat is op de dag zelf niet
expliciet kenbaar gemaakt.
Opvallend aan de duurzaamheid dag was dat je tegenwoordig in iedere branche duurzaamheid denkers
tegenkomt. Installateurs die een mooie houtkachel in de kamer combineren met boiler, bouwbedrijven die
meer isolerend bouwen, schilders met natuurverf, architecten die met strobaal bouwen, zelfs een
tegelverkoper die zijn tegels van gerecycled plastic van stroomkabels maakt! Rondlopen op een
duurzaamheid dag is al lang niet meer voor geiten wollen sokken.
De gemeenteraad van Raalte staat aan de vooravond van een besluit hoe ze richting 2050 veel duurzamer
energie opwekt. De raadsleden kunnen kiezen uit wind, zon en biomassa. Op de duurzaamheid dag bleek hoe
eenzijdig denken dat is. Duurzaam denken bestaat niet uit je energie duurzaam opwekken alleen. Er gaat een
heel proces aan voor af. Zorgen dat je duurzaam produceert. Ontdekken hoe je minder energie nodig hebt.
Mensen laten zien dat duurzaam doen en denken geld oplevert. De ondernemers in de regio bleken er op de
duurzaamheid dag klaar voor.
Of Raalte denkt Duurzaam) nu echt gestopt is tijdens de duurzaamheid dag is niet bekend gemaakt, maar het
heeft er wel alle schijn van.
Maar niet getreurd, uit werkgeverskring is inmiddels vernomen dat ze dergelijke duurzaamheiddagen met
liefde voortzetten. De burger is er klaar voor, de ondernemers ook.

H ARMS

IS G ESPECIAL ISEERD IN DUURZAAMHEID EN ONT WERPT

Z ELFS

HUIZEN MET STROBALEN ALS ISOLAT IE

Tekst en foto SC
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OP EIGEN KRACHT THUIS IN RAALTE, VOORHEEN WOONWIJZER.

De VAC Raalte pleit voor goed wonen voor alle inwoners van de
gemeente Raalte. Het is bekend dat de oudere bewoner het liefst zo
lang mogelijk zelfstandig in de eigen vertrouwde woning wil blijven
wonen. Dit jaar werd ook duidelijk dat door het regeerakkoord de
oudere, ook als er zorg nodig is, langer in de eigen woning zal moeten
blijven wonen. Dat is met allerlei mogelijkheden en snufjes te regelen
zoals met thuistechnologie of domotica.

Maar alleen daarmee zijn we er nog niet.
Het begint bij een goed ontwerp van de woning. Doordat de groep oudere mensen nog steeds toeneemt, is
duidelijk behoefte aan een woning, die comfortabel is, ook als je minder mobiel wordt.
In het geval van een bestaande woonsituatie moet ook opnieuw naar het ontwerp van de woning gekeken
worden, is het nog goed bruikbaar in geval van afnemende gezondheid of mobiliteit.

Een comfortabele woning heeft naast domotica of thuistechnologie,
ook wat de Adviescommissie "overmaat" noemt, dat wil zeggen
extra ruimte. Als je gebruik maakt van een rollator, rolstoel of
scootmobiel heb je meer ruimte nodig. Maar ook als je een
kinderwagen moet stallen of een werkplek in huis moet inrichten.
Een traplift kan worden geïnstalleerd mits de trap hiervoor geschikt
is. Als de bewoner zorg nodig heeft is overmaat in toilet en
badkamer noodzakelijk, gunstige plaatsing van toilet en douche zijn
dan van wezenlijk belang.
De adviescommissie vindt een woning levensloopbestendig, als de
woning groot genoeg is, veilig en comfortabel, gezond, toegankelijk en aan te passen als daar behoefte aan is.
Sinds 2009 zijn VAC Olst/Wijhe en VAC Raalte samen met SW en de ouderenbonden druk doende
woonwensen van ouderen in kaart te brengen. In 2012 werd duidelijk dat de gemeente Raalte Woonwijzer en
alle initiatieven op dit gebied wilde onderbrengen in de campagne “Op eigen kracht thuis in Raalte”. Afgelopen
jaar is de VAC vertegenwoordiger in de klankbordgroep geweest. De VAC heeft haar bijdrage geleverd aan de
bijeenkomsten ‘Op eigen kracht thuis in Raalte’! Veel oudere inwoners zijn op deze manier bereikt met de
boodschap van ‘de Kracht van Raalte’ en zijn op de hoogte met het bestaan van de VAC. De campagne zal
nodig blijven en de klankbordgroep “op eigen kracht thuis in Raalte” zal dan ook in 2014 voortgezet worden.
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