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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van VAC Raalte, adviescommissie voor de woningbouw. VAC
Raalte is een erkende vrijwilligersorganisatie die actief betrokken is bij de ontwikkeling van de
woning(ver)bouw, de (ver)bouw van openbare gebouwen en de woonomgeving in de
gemeente Raalte. Daarnaast voert het VAC woonkwaliteitsonderzoek (WKO) uit om onze
adviezen te toetsen aan de ervaring van de bewoners.
VAC Raalte adviseert vanuit het perspectief van de toekomstige bewoners en of gebruikers;
de corporatie SallandWonen, particulieren, de gemeente Raalte, architecten, bouwbedrijven
en projectontwikkelaars over de praktische en kwalitatieve bruikbaarheid van woningen,
openbare gebouwen en de omgeving.
Terugblik
In januari zijn wij gestart met het bezoeken van de bewoners van de Haere in Heino. De
uitwerking van het WKO (Woonkwaliteitsonderzoek) treft u aan. Het was niet alleen een
enquête invullen, maar wij waren ook een luisterend oor. Het bezoek werd gewaardeerd en er
vonden bijzondere gesprekken plaats.
In het voorjaar van 2018 zijn verschillende projecten, waarbij wij advies hebben mogen
uitbrengen opgeleverd. Sportcomplex Tijenraan is in gebruik genomen, wij zijn trots bij het
zien van de “trap” in de hal. De trap is veiliger, door aanpassing van de vorm en door
aanbrengen van extra kinderleuningen.
Het appartementencomplex en de grondgebonden woningen op het Burgemeesters Kwartier
zijn opgeleverd, vanaf het opstellen van het programma van eisen in 2016 zijn wij hierbij
betrokken geweest.
De appartementen in het Postkwartier zijn opgeleverd. Na overleg en toelichting van ons
advies zijn o.a. de kalven in het raam zijn verhoogd zodat er goed zicht naar buiten is vanuit
zit- en stahoogte.
VACpunt Wonen de overkoepelende organisatie is zich verder aan het ontwikkelen tot een
vrijwilligersorganisatie waarbij er aandacht is voor behoud en overdracht van kennis.
Regionaal hebben wij verschillende informatieavonden bijgewoond; over de ontwikkelingen
omtrent de omgevingsvisie, het “anders samen bouwen” en een bezoek aan het Zonnepark in
Heeten.
Vooruitblik
Wij gaan, de transformatie van De Werfhorst, de afronding van Maria-Oord en de start van het
appartementencomplex Bruggehoofd volgen. Het advies is al uitgebracht. Nieuwe
ontwikkelingen o.a. op het Douma terrein, het ontwerp van de Boerschop, de bouw door
Heeten Woont en de bouw van prefab-woningen door Salland Wonen zullen ook onze
aandacht krijgen.
VAC Raalte bedankt alle samenwerkingspartners voor het gestelde vertrouwen en de prettige
samenwerking en hopen dit het komende jaar voort te zetten.
VAC Raalte, adviescommissie voor de woningbouw,
Marianne Rosenkamp, voorzitter
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DOELSTELLING
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:
bruikbaarheid
toegankelijkheid
veiligheid
gezond en comfortabel
duurzaamheid
onderhoudsvriendelijk
De kwaliteit van de woonomgeving bevorderen.
Toetsingscriteria zijn:
bereikbaarheid
leefbaarheid
veiligheid
Samenwerkingspartners om deze doelstelling te bereiken zijn;
Gemeente Raalte
Wooncorporatie Salland Wonen
architecten
bouwondernemingen
particuliere opdrachtgevers
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WERKPLAN 2019
Maatschappelijke ontwikkelingen
Duurzaam bouwen en de energietransitie zorgen voor een andere manier van bouwen.
Bij de ontwikkeling van woningen staat het respect voor mens en milieu voorop.
Bij duurzaam bouwen gaat het niet alleen over een laag energieverbruik maar ook over o.a.
hergebruik van materialen, over een andere manier van verwarmen en een prettige
leefomgeving.
Wij staan voor een grote verandering om ervoor te zorgen Nederland energieneutraal is in
2050. Het klimaat verandert en het is een uitdaging om af te stappen van fossiele
brandstoffen. Of wij daarvoor windmolens, zonnepanelen en nieuwe technieken gaan
gebruiken, wordt de komende jaren onderzocht.
Door de ontwikkeling (invoering 2021) van de nieuwe Omgevingswet
zijn er meer mogelijkheden om anders te bouwen. In deze wet worden
de regels van de overheid voor ruimtelijke projecten gebundeld. Dit
betekent o.a. dat gemeenten meer ruimte krijgen om hun
omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en
doelstellingen. Ook de verminderde beschikbaarheid van arbeid zal
veranderingen teweeg brengen, er zullen meer prefab woningen
komen en er zal minder traditioneel gebouwd worden.
Advieswerk
In 2019 blijft VAC Raalte woningen, wooncomplexen en de woonomgeving beoordelen op de
doelmatigheid van het dagelijks gebruik. Het beoordelen van de tekeningen van het
appartementencomplex Bruggehoofd is hier een voorbeeld van. De ontwikkelingen rond het
Douma-terrein, waar in de toekomst levensloopbestendig gebouwd wordt, het ontwerp van de
Boerschop en de bouw van de prefab woningen zullen wij gaan volgen.
Daarnaast kunnen particulieren, bouwbedrijven, architecten en projectontwikkelaars VAC
Raalte om advies vragen.
Communicatie en PR
VAC Raalte wil graag meer bekendheid binnen de gemeentelijke organisatie, in het bijzonder
bij de medewerkers van de afdelingen die met bouwen, wonen en woonomgeving te maken
hebben. Door middel van een presentatie wil VAC Raalte hen informeren over de VACactiviteiten. In een komend overleg met de wethouder zullen wij dit gaan bespreken.
Het onderhouden van goede contacten met woningcorporatie Salland Wonen staat hoog op
de agenda. Natuurlijk blijft VAC Raalte te vinden op beurzen en andere bijeenkomsten met
betrekking tot wonen. Ook het beschikbaar stellen van actuele informatie op onze website
www.vacraalte.nl heeft de aandacht.
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OVERZICHT ACTIVITEITEN 2018
04-01 Nieuwjaarsreceptie Gemeente Raalte
02-02 Opening Nieuw Tijenraan
12-03 Overleg met Salland Wonen over De Werfhorst
22-03 Bezichtiging Burgemeesterskwartier
11-04 Omgevingsvisie
17-04 Overleg concept De Haere bij Salland Wonen
17-04 Installatietekeningen Stevenserf bekijken
18-04 Etentje bij Zuiderbuur
09-05 Bij Salland Wonen bijeenkomst over nul-tredenwoningen
12-06 Aanbieden van Jaarverslag 2017 aan Salland Wonen
10-07 Aanbieden van Jaarverslag en financieel verslag 2017 aan wethouder W. Wagenmans
04-09 Kennismaking met projectontwikkelaar Le Clercq Planontwikkeling in Deventer
11-09 Bij Salland Wonen presentatie en beoordeling van aannemers De Werfhorst bijwonen
18-09 Samen anders bouwen
09-10 Overleg met Zorggroep Raalte over Stevenskamp en Stevenserf
11-10 Salland Café: Energie
30-10 Bezichtiging Postkwartier
01-11 Bijeenkomst VACpunt Wonen in Geldermalsen

Verder onderling overleg
6 reguliere VAC-vergaderingen
Huisbezoeken voor WKO De Haere Heino
Meerdere keren tekeningen van De Werfhorst bekeken en beoordeeld
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OPENING NIEUW TIJENRAAN
Multifunctioneel
Tijenraan
Wethouder Gosse
Hiemstra blikt
terug: “Ik ben
ontzettend trots op
dit nieuwe
complex. Een
duurzaam en
multifunctioneel
sportcentrum waar
iedereen actief
kan zijn (zo
vergoedt
bijvoorbeeld
Stichting Leergeld
voor kinderen van minima de contributie van sport-verenigingen), en waar we samen van
sport kunnen genieten. Ik hoop dat iedereen, van sporters tot medewerkers en vrijwilligers,
hier ongelooflijk veel plezier gaat beleven en gezond en fit blijft!”
Duurzaam
Het nieuwe sportcomplex Tijenraan is het duurzaamste complex in zijn soort op dit moment in
Nederland. Het is niet alleen energieneutraal, het complex produceert ook energie. Dit komt
door een aantal innovatieve maatregelen, zoals het omzetten van de warmte van rioolwater
naar energie, ruim 1500 zonnepanelen op het dak, warmteterugwinning uit ventilatielucht en
speciale trommelfilters die het water
zuiveren.
Tijdens de openingsshow was een
gouden
bal de rode draad in het programma.
Deze bal maakte in een video een
rondreis door het gebouw. Na de video
kwam de bal in de zaal, waar deze het
attribuut was voor acts van de
Röhnradvereniging GV Rats, de
acrogymmers RGV Kwiek en
trampolinespringer Bram Marskamp.
Na de openingsshow was er voor alle
aanwezigen de tijd om het gebouw te ontdekken, mee te doen aan sportieve activiteiten en te
zien hoe Ranomi Kromowidjojo een clinic verzorgde voor de zwemverenigingen en de
kinderen die zwemmen voor diploma C.
Aangesloten bij het landelijk steunpunt VACpunt Wonen
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Klankbordgroep
In de bouw van het sportcomplex zijn alle gebruikersgroepen nadrukkelijk betrokken. Niet
alleen met inspraak in het proces, maar vooral door echt samen te werken: samen het
programma van eisen doorspreken, de aanbesteding en de gunning doen en samen de
uitgangspunten van het project bewaken. Hiermee is niet alleen groter draagvlak ontstaan,
maar vooral een beter en mooier sportcomplex, mede door de inzet van de ervaring en kennis
van de mensen die er dagelijks gebruik van maken. Het Sportbedrijf Raalte heeft in dit proces
als exploitant een grot
e en belangrijke rol gespeeld: hun inzet en professionaliteit hebben het gebouw klaar gemaakt
voor de toekomst.
Over het gebouw
Sportcentrum Tijenraan biedt de
sportfaciliteiten voor het onderwijs van
het Carmel College Salland,
Landstede en vele verschillende
verenigingen:
van handbal, waterpolo en badminton
tot karate, sportduiken en vele andere aquasporten.
Naast deze faciliteiten is er een sportcafé om de ontmoeting te faciliteren, een therapiebad
met extra warm water om bijvoorbeeld hydrotherapie te kunnen toepassen en in het
gezondheidscentrum zijn onder andere fysiotherapeuten, diëtisten en masseurs aanwezig.
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“JOUW INBRENG OVER DE LEEFOMGEVING IN RAALTE”
11 April 2019
De gemeente Raalte nodigde alle inwoners en ook de VAC uit om mee te denken over onze
leefomgeving, over de omgevingswet en -visie.
De omgevingswet komt
er aan.
In 2021 veranderen de
wetgeving en de
rolverdeling voor het
inrichten van onze
leefomgeving. Daar
bereidt de gemeente
zich op voor. Dit doet ze onder andere door dit jaar een omgevingsvisie te maken. Deze visie
gaat over “Wie zijn we en hoe willen we dat onze leefomgeving er in de toekomst uit ziet? Wat
willen we ontwikkelen? En wat willen we beschermen?” Hier spelen ook aspecten als
duurzaamheid en levensloopbestendigheid van de openbare ruimte een rol in.
Hoe komt het tot een omgevingsvisie?
Begin van het jaar stond in het teken van het in gesprek
gaan met inwoners. De bijeenkomst in Restaurant
Zwakenberg was hier onderdeel van. Het doel van al die
gesprekken is om input op te halen. Wat zijn de thema’s
die belangrijk zijn of die in een volgende fase verder
uitgediept moeten worden?
De gemeenteraad heeft op basis van alle input na de
zomer een besluit hierover genomen. Om daarna met
inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners
verder in gesprek te kunnen. De thema’s worden
uitgewerkt tot een omgevingsvisie.
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WOONKWALITEITSONDERZOEK (WKO) BIJ “DE HAERE” IN HEINO
VAC Raalte heeft in juni 2011 de
bouwtekeningen, in zowel voorlopig
als definitief ontwerp, van
appartementencomplex en
bijbehorende grondgebonden
woningen genaamd “De Haere” in
Heino, beoordeeld. Opdrachtgever
was Salland Wonen. In 2013
betrokken de bewoners hun nieuwe
woningen en 5 jaar daarna heeft
VAC Raalte in samenwerking met
SallandWonen een
WoonKwaliteitsOnderzoek
uitgevoerd.

Van de 36 aangeschreven adressen hebben
24 bewoners van appartementen en
woningen meegewerkt.
Een respons van 66,6 %.
Van de deelnemers is ruim 29% ouder dan 80
jaar en 3% jonger dan 60 jaar.

Leeftijd deelnemers
29%

3%

50-60
34%

60-70
70-80

34%

•
•
•
•

In dit onderzoek is gekeken naar de tevredenheid over:
de woning algemeen
de specifieke ruimten van de woning
het woongebouw
de woonomgeving
De bewoners zijn tevreden over hun woning
en woonomgeving
De bewoners van de woningen:
woning
8.0
woonomgeving
7.8
De bewoners van de appartementen:
woning
8.3
woongebouw
7.9
woonomgeving
8.1

8,4
8,2
8
7,8
7,6
7,4
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SallandWonen hebben wij hierbij geadviseerd om de aandachtspunten waar mogelijk te
verhelpen en deze voor de toekomst mee te nemen bij verbouw of nieuwbouw van
appartementen en woningen.

•

Hieronder treft u enkele punten aan welke wij met SallandWonen hebben besproken en waar
SallandWonen aandacht aan zal besteden:
gladde galerij op de 2e verdieping
afwatering hemelwater galerij
temperatuur in badkamer appartementen lange zijde, door zonnige kamer slaat thermostaat
niet aan
uitleg werking van het ventilatiesysteem

•
•
•

Ook voor ons, VAC Raalte, zijn er aandachtspunten, o.a.:
hoogtes van de wandcontactdozen
installatietekeningen goed bekijken met betrekking tot logische plaats thermostaat op wand
afwatering galerij en balkons

•
•
•

Wij nemen de aandachtspunten mee bij volgende adviezen op bouwtekeningen. Daarnaast
laten de uitkomsten van dit onderzoek zien dat het zinvol is om ook de technische tekeningen
ter beoordeling te ontvangen.
VAC Raalte gebruikt de resultaten van dit WKO bij de advisering over nieuwe bouwprojecten
in de gemeente Raalte.
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SAMEN ANDERS BOUWEN
18 september 2018
Raalte heeft het nieuwe proces samen met een werkgroep bestaande uit ondernemers en
ambtenaren ontwikkeld. De bouwondernemers krijgen meer ruimte en vertrouwen voor de
start van de bouw en het afleggen van verantwoording, en ze worden pas gecontroleerd
wanneer de bouw is voltooid.
De nieuwe werkwijze betekent niet dat de gemeente de (technische) kwaliteit
van bouwwerken niet meer controleert. Het moment waarop deze kwaliteit
wordt gecontroleerd verandert. Waar de gemeente nu de kwaliteit van een
bouwwerk vooraf op papier beoordeelt, kunnen ondernemers in de toekomst
achteraf in de praktijk de kwaliteit aantonen met een opleverrapportage.
Op dit moment toetst de gemeente een vergunningaanvraag aan het
Bouwbesluit en aan het bestemmingsplan. In het Bouwbesluit is vastgelegd
aan welke eisen bouwwerken moeten voldoen, zoals de hoeveelheid daglicht
en de milieueffecten. De verkregen vergunning maakt hypotheekaanvraag
mogelijk.
In de nieuwe situatie, die op 1 januari 2019 moet
ingaan, vindt de toetsing pas achteraf plaats. Dit
betekent dat ondernemers niet alle technische details al vroeg in het
vergunningenproces hoeven aan te leveren.
Vaak zijn die gegevens dan namelijk nog niet bekend of
beschikbaar.

Brandveiligheid

De gemeente toetst vooraf alleen nog of het
bouwwerk past binnen het bestemmingsplan
en op basis daarvan verleent zij de
vergunning. Dit scheelt zowel de bouwers als
de gemeente veel tijd en energie.
Een uitzondering op de nieuwe werkwijze geldt
voor de eisen voor constructies en de
brandveiligheid. Ondernemers moeten die
gegevens altijd drie weken voor de start
aanleveren en de gemeente toetst deze ook
altijd vooraf.

Goedkoper
Als ondernemers er voor kiezen om met een opleverrapportage achteraf aan te tonen dat zij in
overeenstemming met de regels in het Bouwbesluit hebben gebouwd, dan betekent dat
volgens wethouder Wout Wagenmans minder werk voor de gemeente. Daarom worden de
leges twintig procent goedkoper.
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SALLAND CAFÉ: DAAR KRIJG JE ENERGIE VAN!
De Kr8 van Salland organiseerde op 11 oktober in Heeten een bijeenkomst “Daar krijg je
energie van!” Iedereen die belangstelling heeft voor energiebesparing en -productie was
uitgenodigd.
Het programma startte met een excursie naar het Zonnepark van Energiecoöperatie Endon.
Deze coöperatie bouwde in
Heeten op 3,5 hectare
grond een zonnepark dat
stroom levert voor ongeveer
600 huishoudens. Het idee
om een zonnepark te
realiseren komt van de
inwoners zelf. Vijf jaar lang
is er door vrijwilligers
geploeterd om te komen
waar ze nu zijn: 7.752
zonnepanelen die stroom opwekken voor de eigen inwoners en bedrijven.
Vervolgens vertelde Leander Broere, projectleider Natuur & Milieu Overijssel, een boeiend
verhaal over Energiemix. De opgave voor West Overijssel is 23% duurzame energie in 2023.
Regionaal en lokaal moeten we bepalen hoeveel energie er moet komen uit wind,
zonnevelden, zonnepanelen op daken, biomassa, etc.. Elke gemeente zal daarin een andere
keuze maken, maar regionaal kun je elkaar ook de hand toesteken volgens Leander. Daarbij
vindt Natuur en Milieu Overijssel dat 50% van de initiatieven van de mensen zelf moet komen.
Bewoners moeten kunnen participeren.
Energieloket Salland
Jan Oosterwechel vertelde hoe de 5 energievakmannen van Raalte en Olst-Wijhe te werk
gaan. Inwoners kunnen zich via energieloketsalland@gmail.com aanmelden voor een gratis
advies van 2 uur of een energiescan. De energievakmannen proberen inwoners zo te
bewegen om duurzaamheids-maatregelen te treffen, energie op te wekken en het huis
toekomstbestendig te maken.
Tot slot enkele interviews met initiatiefnemers uit Salland die werken aan een collectieve
aanpak in energie. Een greep uit de antwoorden:
Rohda Raalte wil met partners een ‘smart grid’ (intelligent energienet) gaan vormen. Frank
van Rossum van Rohda vertelt over de uitdagingen: “Die liggen op dit moment vooral aan de
kant van de stakeholders. Hoe krijgen we juridisch en fiscaal een goede organisatie waarmee
we het slimme netwerk kunnen oprichten.”
Gerjan Ananias en Karel Horn vertellen in het kort waar Co-Stroom Bathmen voor gaat: het
verbinden van burgers en boeren in energie. Karel: “Een van onze boeren wil bijvoorbeeld een
zonnepark van 12 hectare starten. Daarmee kunnen we heel Bathmen van energie voorzien.”
Als Sallander loont het om zelf stappen te zetten naar een energiezuinige woning. Maar deze
avond leerde ons dat we samen véél grotere stappen kunnen zetten. Dus sla de handen ineen
en zet de eerste stap!
De eerste stap is: woning isoleren!
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BIJEENKOMST VACPUNT WONEN
De omzetting van de professionele organisatie (met 9 personeelsleden) naar een vrijwilligersorganisatie is een feit. De stichting is na jaren in Utrecht te hebben gezeten, per 1 april 2018
ondergebracht bij SKG-IKOB in Geldermalsen. VACpunt Wonen
gaat samenwerken met WoonKeur. Het VAC-advies en
WoonKeur liggen al dicht bij elkaar en er bestaat zelfs een
zekere overlap. Woonkeur ziet toe op de
levensloopbestendigheid van woningen, de VAC-adviezen
hebben een breder aandachtsgebied. Het doel van de
samenwerking is te komen tot een gezamenlijk
woonkwaliteitssysteem voor nieuwbouw en bestaande bouw. Op de bijeenkomst voor VACleden op 1 november zijn wij geïnformeerd over het keurmerk, de financiële situatie,
ontwikkelingen vanuit VAC Zeeland, de website en het handboek.
Goed Wonen Check
Nelleke Nelis werkt aan de Goed Wonen Check, hiervoor is 30.000 euro beschikbaar gesteld
door Bouwend Nederland. Nelleke werkt als ZZP’er. Ze heeft een test laten zien vanuit het
keurmerk WoonKeur. Dit wordt verder ontwikkeld en lijkt handig in gebruik. Zoals het nu lijkt
een makkelijk in te vullen programma, er komt een rapport uit met details en daarbij een
samenvatting van ongeveer één A4 met het in kleur aangegeven advies. In het voorjaar 2019
hoopt ze de pilot klaar te hebben om te testen.
Dit ter vervanging van het uniforme advies dat in het verleden is gemaakt, maar dat niet
werkbaar was.
Verdienmodel/kostendekking
Ideeën vanuit het verleden over ‘betaald advies’ worden nu opnieuw bekeken. Het kan ook
een afdracht per VAC worden of dat er - door een toekomstige subsidie - geen vaste bijdrage
nodig is.
Europese subsidie
Mw. Galama (VAC uit Zeeland) heeft samen met vertegenwoordigers uit Frankrijk en
Engeland een plan opgezet over langer zelfstandig wonen/levensloopbestendig bouwen, om
op deze manier in aanmerking te komen voor een Europese subsidie. Een subsidiebedrag
van rond de 180.000 euro dekt 60% van de kosten. Overige subsidies zullen vanuit de
provincie of het bedrijfsleven komen. In 2019 zal hierover meer duidelijkheid zijn. Als dit plan
er komt, dan kan het verder worden uitgerold over Nederland en kan VACpunt
Wonen daarvan mee profiteren.
Website, handboek en opleidingen
In 2018 is de website verder ontwikkeld en er is een forum voor VAC’s om op
deze manier met elkaar van gedachten te wisselen. Gegevens van onze VAC
staan ook op de site www.vacpuntwonen.nl-> tabblad advies -> kies link
onder kopje ‘kritische woon-consumenten’.
Het handboek WoonKwaliteitWijzer wordt het komende jaar omgezet naar
een digitale versie. Trainingen zoals basiscursus VAC en tekening lezen
worden gegeven bij SKG-IKOB in Geldermalsen.
Toekomst
Wij verwachten dat er door deze ontwikkelingen en de regelmatige contacten met VAC’s in
het land op de ledenbijeenkomsten, ervoor gezorgd wordt dat de kwaliteit van het advies
gewaarborgd blijft!

Aangesloten bij het landelijk steunpunt VACpunt Wonen

pagina 15

