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Voorwoord
Naast het geven van adviezen over de woning(ver)bouw voert VAC Raalte ook Woonkwaliteit
Onderzoeken (WKO) uit. Er wordt onderzocht of bewoners van woningen tevreden zijn met hun woning,
woongebouw en woonomgeving. Onderzoeken worden vooral uitgevoerd bij woningen waarvan de VAC
bij de bouw de bouwtekeningen heeft beoordeeld.
Het WKO heeft als doel:
• het meten van de tevredenheid van de bewoners
• het evalueren van het eerder uitgebrachte advies van VAC Raalte over de bouwtekeningen
• kennis op te doen voor toekomstige nieuwe bouwplannen
• om bruikbare informatie te verzamelen voor woningcorporaties, bouwers, ontwikkelaars,
architecten en de Gemeente Raalte voor toekomstige woningbouw.
Dit WKO is in samenwerking met woningcorporatie SallandWonen uitgevoerd bij het appartementen complex en woningen bij De Haere in het centrum van Heino. Het complex bestaat uit 28
appartementen en 8 grondgebonden woningen.
Hierbij bedanken wij SallandWonen en in het bijzonder de bewoners voor hun gastvrijheid en bereidheid
om mee te werken aan dit WKO.
Er is afgesproken dat de bewoners over het resultaat worden geïnformeerd.
VAC Raalte
Raalte, april 2018
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Samenvatting
VAC Raalte heeft in samenwerking met SallandWonen een WKO uitgevoerd in het appartementen complex en de bijbehorende woningen genaamd “De Haere” in Heino.
VAC Raalte heeft in juni 2011 de bouwtekeningen in voorlopig ontwerp beoordeeld. Van de 36
aangeschreven adressen hebben 24 bewoners van de appartementen en woningen meegewerkt. Een
response van 66,6 %
Van de deelnemers is ruim 29% ouder dan 80 jaar en 3% jonger dan 60 jaar.

Leeftijd deelnemers
enquete
3%
50-60
29%

34%

60-70
70-80

34%

80-90

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 volgende rapportcijfers werden gegeven:
Door de bewoners van de woningen:
Woning
8.0
Woonomgeving
7.8
Door 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

Tevredenheid
bewoners
appartement
Tevredenheid
bewoners woning
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Aandachtspunten voor SallandWonen zijn:
• gladde galerij op de 2e verdieping
• afwatering hemelwater galerij
• temperatuur in de badkamer appartementen lange zijde,
door zonnige kamer slaat thermostaat niet aan
• uitleg werking van het ventilatiesysteem

Aandachtspunten voor VAC Raalte zijn:
• hoogtes van de wandcontactdozen
• installatietekeningen goed bekijken met betrekking tot logische plaats thermostaat op wand
• afwatering galerij en balkons
SallandWonen wordt 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.
VAC Raalte neemt 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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Inleiding
1.1. Algemeen

VAC Raalte heeft in samenwerking met SallandWonen een Woonkwaliteit Onderzoek (WKO)
uitgevoerd in het appartementencomplex De Haere en 8 grondgebonden woningen. Van de 36
aangeschreven adressen hebben bewoners van 22 adressen meegedaan aan dit onderzoek. Een
response van 66,6%.
De tevredenheid onder de ondervraagden is hoog te noemen.

1.2 Doel

VAC Raalte wil graag weten of zij in de toekomst het beoordelen van voorlopige bouwtekeningen nog
kan verbeteren.
De technische tekeningen zijn niet ter beoordeling voorgelegd. VAC Raalte wil graag weten of het juiste
advies is uitgebracht, wat mogelijk over het hoofd is gezien of wat anders had gemoeten. De opgedane
kennis wordt meegenomen bij toekomstige beoordelingen van bouwtekeningen om zo een nog beter
advies te kunnen geven. SallandWonen wil graag weten hoe de huidige bewoners hun woning ervaren.

1.3 Methode van onderzoek

Tijdens het aanbieden van het jaarverslag in mei 2017 kwam vanuit SallandWonen de vraag hoe VAC
dacht over het doen van een woonkwaliteit onderzoek bij De Haere in Heino.
Wij hebben hier positief op gereageerd en in september 2017 gebrainstormd met de heer Van Hittersum
van SallandWonen. In het najaar van 2017 heeft VAC Raalte de enquête opgesteld en deze besproken
met SallandWonen. In de 2e week van januari 2018 is door SallandWonen een brief naar de bewoners
gestuurd met het verzoek medewerking aan de enquête te verlenen.
De VAC-leden hebben eerst telefonisch contact gelegd met de bewoners om een afspraak te maken.
De huisbezoeken hebben plaatsgevonden in januari en februari 2018.
De resultaten zijn in de periode februari - maart verwerkt.
Vervolgens heeft op 11 april een bespreking met SallandWonen plaatsgevonden.
SallandWonen gaat met de technisch dienst de aandachtspunten bekijken en indien mogelijk worden er
aanpassingen doorgevoerd.
Daarna is dit onderzoek definitief vastgelegd.
De bewoners die hebben mee gewerkt aan de enquête worden hierover geïnformeerd en indien er
belangstelling voor is kan het rapport digitaal worden toegezonden.

1.4 Uitslag van de enquête

De uitslag van de enquête wordt besproken in hoofdstuk 4, 5 en 6 “Onderzoeksresultaten” en de
samenvatting van de conclusies en aandachtspunten zijn terug te vinden in hoofdstuk 8.
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2. Beschrijving van het appartementencomplex en de woningen De Haere
Het appartementencomplex bevindt zich in de dorpskern van Heino en dicht bij het winkelcentrum. Het
complex en de woningen zijn opgeleverd in november 2013. De voorkant van het appartementen complex staat aan de Marktstraat. Voor het complex is een tuin met rozen aangelegd.

Het seniorencomplex bestaat uit 1 gebouw met 28 appartementen en 8 woningen. Het gebouw bestaat
uit een begane grond en 2 verdiepingen. Op de begane grond zijn de bergingen gesitueerd.
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3. Beschrijving van de onderzoeksgroep
Van de 36 aangeschreven adressen hebben bewoners van 24 adressen meegewerkt aan het
onderzoek. Dat is 66%.
Van type A op de begane grond en de eerste verdieping hebben alle bewoners deel genomen. Van de
overige type woningen heeft een deel van de bewoners meegedaan.

Woningtype

Aantal woningen

Geënquêteerd

4
4
4
4
2
4
2
4
8

4
1
4
3
2
3
2
1
4

Type A, begane grond
Type Ba en Bb begane grond
Type A 1e verdieping
Type B 1e verdieping
Type C 1e verdieping
Type A 2e verdieping
Type C 2e verdieping
Type D 2e verdieping met schuine kanten
Woningen

Van de geënquêteerde 24 woningen worden 13 woningen bewoond door 1 persoon en 11 woningen
door 2 personen (echtparen).
De leeftijdscategorie van de bewoners is als volgt:
Leeftijd

Percentage

Aantal personen

50-60 jaar
60-70 jaar
70-80 jaar
80-90 jaar

3%
34%
34%
29%

1
12
12
10

De gemiddelde leeftijd van de 15 mannelijke bewoners is 74,2 jaar.
De gemiddelde leeftijd van de 20 vrouwelijke bewoners is 71,6 jaar.
Gemiddelde leeftijd van alle geënquêteerde bewoners is 72,7 jaar

Leeftijdsopbouw bewoners
3%

29%

50-60
34%

60-70
70-80

34%
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4. Onderzoeksresultaat van de woningen algemeen
De bewoners zijn tevreden over hun woning. De indeling van de woning scoort goed, vooral bij de
appartementen. Bij de grondgebonden woning is het boven wat klein.
Er zijn voldoende ramen in de woning ook al mogen ze op de 2e verdieping wel wat groter, de ruimtes
zijn goed toegankelijk en de woning is over het algemeen prima schoon te houden; bij type C zijn de
wanden wat hoog daardoor wat moeilijker schoon te houden.
De plaats van de wasmachine is goed en ook is men tevreden over de wasafhandeling.
De vergrendeling van de terrasdeur zit te hoog, alleen staande op een krukje is deze te openen en ook
mist men op de terrasdeur de zonwering.
Het aantal wandcontactdozen is onvoldoende en ruim 91% van de bewoners gebruikt dan ook
stekkerdozen. De wandcontactdozen mogen (soms) wel iets hoger worden geplaatst, omdat het bukken
met het stijgen van de leeftijd wat moeizamer gaat.
Er is een mechanisch ventilatiesysteem in de woning aanwezig, de bediening ervaart men als lastig en
een groot aantal bewoners begrijpt de handleiding niet goed of is deze kwijt. De bergruimte op de
begane grond is goed bereikbaar, maar voor het plaatsen van een scootmobiel is er maar beperkte
ruimte.

DE WONING ALGEMEEN
Bent u tevreden over de indeling van de woning?
Is er voldoende lichtinval in alle ruimten?
Zijn er voldoende ramen in de woning?
Bent u tevreden over het hang- en sluitwerk in de woning?
Is er voldoende zonwering aangebracht en is deze makkelijk
te bedienen?
Draaien de deuren in de gewenste richting?
Zijn alle ruimten goed toegankelijk?
Zijn er voldoende lichtschakelaars?
Zitten ze op de goede hoogte?
Zijn er voldoende wandcontactdozen?
Zitten ze op de juiste hoogte?
Gebruikt u stekkerdozen?
Is het huis goed schoon te houden?
Heeft u last van geluidshinder binnen uw woning?
Heeft u last van geluidshinder van buiten de woning?
Is er voldoende bergruimte in de woning?
Is de berging op de begane grond goed te bereiken?
Is er voldoende ruimte voor het plaatsen van een
scootmobiel? (appartementen)
Zijn er wandcontactdozen voor het opladen van de
elektrische fiets?

Ja %
95,8
70,8
95,8
58,3

Nee %
4,2
29,2
4,2
41,7

79,2

20,8

87,5
95,8
91,7
100,0
54,2
62,5
91,7
95,8
4,2
8,3
79,2
91,7

12,5
4,2
8,3
0,0
45,8
37,5
8,3
4,2
95,8
91,7
20,8
8,3

50,0

50,0

95,8

4,2
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Waar is de wasmachineaansluiting gerealiseerd?
Vindt u dit een handige plek?
Zijn de looplijnen rond de wasafhandeling handig?
Is er voldoende ruimte om de was te drogen?
Zijn er voldoende radiatoren?
Zitten ze op de juiste plek?
Zijn alle vertrekken goed te verwarmen?
Zijn de ruimten goed te ventileren?
Heeft u een mechanisch ventilatiesysteem?
Kunt u dit goed bedienen?
Is de handleiding duidelijk?
Heeft u last van tocht en vocht in de woning?
Is de vluchtweg u bekend? (appartement)
Is het energieverbruik volgens verwachting?

100,0
100,0
100,0
79,2
97,9
83,3
91,7
100,0
95,8
70,8
54,2
62,5
90,0
93,8
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5. Onderzoeksresultaten specifieke ruimten
5.1 Entree/hal van de woning
De bewoners zijn zeer tevreden over de entree en de deur draait makkelijk open en dicht. Het slot
daarentegen is soms wat moeilijk te openen, er is een goede handfunctie nodig. De bel van de eigen
voordeur is niet in de gehele woning te horen.
Ook ervaart een groep bewoners dat er weinig daglicht is in de hal. Sommigen hebben dit opgelost met
een extra lamp. Misschien is een bewegingsmelder een mogelijkheid.
De bewoners van de woning zien de meterkast graag iets dieper om zo een stofzuiger te kunnen
stallen. Het plaatsen van een rollator vraagt wat creativiteit van de bewoners.
ENTREE / HAL
Zit de bel op de juiste hoogte?
Is het slot gemakkelijk te openen ?
Draait de deur makkelijk open en dicht?
Is de intercom/bel goed te horen in het hele huis?
Is de drempel van goede hoogte? (max. 25 mm)
Zit de brievenbus op goede hoogte?
Is er een buitenlamp?
Is er voldoende daglicht in de hal?
Is er voldoende plek voor de kapstok?
Is er plek om een rollator te stallen?
Alleen voor woning: opmerking over meterkast

Ja %
100,0
87,5
100,0
83,3
100,0
91,7
95,8
62,5
91,7
79,2
25,0

Nee %
0,0
12,5
0,0
16,7
0,0
8,3
4,2
37,5
8,3
20,8
75,0

5.2 Toilet
De bewoners geven aan dat het toilet in de badkamer prima te gebruiken is met een rolstoel.
De toiletpot mag voor sommige bewoners wat hoger.
Iedereen geeft aan tevreden te zijn over de verlichting in het toilet.
TOILET
Is de hoogte van het toiletpot gemakkelijk?
Is er voldoende verlichting in het toilet?
Is het toilet te gebruiken door een rolstoelgebruiker?

Ja %
83,3
100,0
58,3

Nee %
16,7
0,0
41,7

5.3 Woonkamer
De woonkamer wordt over het algemeen als prettig ervaren. De thermostaat zit in sommige woningen
niet helemaal op de juiste plaats. Bij appartement type C schijnt de zon erop, bij type B is er tocht bij de
deur en bij de grondwoningen zit de thermostaat op de muur waarachter de wasruimte is. De
verwarming slaat niet aan als de droger draait.
WOONKAMER
Zit de thermostaat op de juiste plek ?
Is de inval van het daglicht prettig/voldoende?
Is er voldoende zicht naar buiten?
Zit de aansluiting voor tv/tel. op de goede plek?
Is er voldoende vrije muuroppervlakte?
Kunt u uw meubels plaatsen zoals u wenst?

Ja %
79,2
91,7
91,7
87,5
95,8
91,7
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5.4 Keuken
De bewoners zijn tevreden over de keuken. Dat komt mede door het zelf plaatsen of veranderen van de
keuken. Daarnaast wordt aangegeven dat extra bovenkastjes bij de standaardkeuken wel wenselijk zijn.
Een minpunt is de verlichting boven het aanrechtblad: deze is er niet of is door de bewoners zelf
aangebracht.
KEUKEN
Bent u tevreden over uw keuken?
Is het keukenblok voldoende groot?
Zijn de indeling en de opstelling van het keukenblok
praktisch?
Hoogte van de keukenkastjes (alleen bij woning)
Is er voldoende bergruimte?
Is er voldoende licht mogelijk op het aanrechtblad?

Ja %
100,0
100,0

Nee %
0,0
0,0

100,0

0,0

87,5
85,4
58,3

12,5
14,6
41,7

5.5 Hoofdslaapkamer
Over de ruimte van de hoofdslaapkamer zijn de bewoners zeer tevreden. Een aantal extra
wandcontactdozen zou fijn zijn voor het opladen van i-pad en mobieltjes.
De vaste telefoon wordt langzaam vervangen door een mobiel toestel.
HOOFDSLAAPKAMER
Is er voldoende ruimte om met een rollator langs het bed te
manoeuvreren?
Kunt u gemakkelijk bij de gordijnen?
Zijn er wandcontactdozen naast het bed?
Is er voldoende plek om een kast te plaatsen?
Zit de aansluiting van tel./tv aansluiting op de goede plaats?

Ja %

Nee %

100,0

0,0

95,8
79,2
95,8
87,5

4,2
20,8
4,2
12,5

5.6 Trap van de woning
Het is een prettig beloopbare trap, een extra leuning is wenselijk voor de veiligheid.
TRAP VAN DE WONING
Is de trap makkelijk beloopbaar?
Zijn er twee trapleuningen gesitueerd?
Lopen de trapleuningen door na de laatste trede?
Is er voldoende verlichting op de trap?

Ja %
100,0
0,0
50,0
100,0
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5.7 De 2e Slaapkamer
De 2e kamer wordt in de meeste gevallen als werk- of hobbykamer gebruikt.
De 2e SLAAPKAMER
Gebruikt u deze ruimte om te slapen?

Ja %

Nee %

45,8

54,2

5.8 Badkamer
De bewoners zijn tevreden over de indeling van de badkamer; door een groot aantal bewoners kan de
spiegel niet goed gebruikt worden, bij sommigen is deze te hoog bij anderen te laag. Enkele bewoners
hebben ervoor gekozen zelf een andere spiegel te plaatsen.
BADKAMER
Heeft de badkamer een praktische indeling?
Is de toiletpothoogte goed?
Bent u tevreden over de afwerking van de vloer en de
wanden?
Is het afschot voldoende?
Kunt u de spiegel goed gebruiken?

Ja %
95,8
87,5

Nee %
4,2
12,5

95,8

4,2

95,8
56,3

4,2
43,8

5.9 Terras/Balkon
Doordat het balkon niet overal inpandig is, is er geen privacy. Enkele bewoners hebben zelf voor een
afscheiding gezorgd. Ook heeft een aantal bewoners gekozen voor een andere vloerafwerking in
verband met een groene aanslag. De geënquêteerde bewoners van de woningen zijn zeer tevreden
over de grootte van hun tuin, alleen de waterafvoer is niet optimaal.
TERRAS /BALKON
Is er voldoende privacy?
Is er een buitenlamp?
A: Volstaat de vloerafwerking? (alleen app.)
A: Is het terras/balkon makkelijk te bereiken?
W: Bent u tevreden over de grootte van de tuin?
W: Is het water snel weg naar een regenbui?

Ja %
70,8
95,8
70,0
90,0
100,0
12,5

Nee %
29,2
4,2
30,0
10,0
0,0
87,5

5.10 Galerij
In de winter is de galerij glad bij sneeuw en vorst, ook regen veroorzaakt een
gladde vloer.
Daarnaast druipen er druppels van de bovenliggende galerij naar beneden.
Is de galerij voldoende breed?
Is de galerij goed begaanbaar?
Is er voldoende verlichting op de galerij?

Ja %
90,0
40,0
100,0

Nee %
10,0
60,0
0,0
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5.11 Lift
Een lift voldoet, de andere niet. Het is lastig dat de lift voor de scootmobiel niet in de buurt van de
bergingen zit, hierdoor ontstaan langere looplijnen.
LIFT
Is de lift groot genoeg voor een brancard of scootmobiel?
Is de vertraging van de liftdeuren voldoende?
Is de lift makkelijk bedienbaar?
Is er een klapstoeltje in de lift?
Is er een spiegel in de lift?

Ja %

Nee %

90,0
95,0
100,0
100,0
100,0

10,0
5,0
0,0
0,0
0,0

5.12 Woongebouw hoofdentree
De entree wordt als een veilige entree ervaren. De vertraging van de deur is niet voor iedereen
voldoende. De hoofdentree wordt ook gebruikt voor de Kerstborrel van de bewoners.
WOONGEBOUW HOOFDENTREE
Is de toegangsdeur gebruiksvriendelijk?
Bent u tevreden over de plaats van de brievenbus?
Is er en bankje of plek om even te wachten op bv een taxi?
Is het sleutelgebruik gemakkelijk?
Is de vertraging van de deur voldoende?
Werkt de bezoekersintercom goed, is het handig en
praktisch?
Voelt u zich veilig bij de entree van het gebouw?
Is het trappenhuis voldoende schoon?

Ja %
89,5
84,2
100,0
89,5
84,2

Nee %
10,5
15,8
0,0
10,5
15,8

100,0

0,0

100,0
94,7

0,0
5,3

6. Woonomgeving
Het gebouw oogt goed, het zou dan ook fijn zijn als de voortuin wat vaker wordt onderhouden. De
beukenhagen zijn niet echt dicht en geven veel rommel.
Er zijn voldoende openbare parkeerplaatsen, maar deze worden aan één zijde ook gebruikt door
buurtbewoners. Bewoners van de appartementen moeten dan verder weg parkeren.
In sommige hoeken is het wat donker, vooral het achterpad bij de woningen.
Op één hoek ligt de straat te hoog om goed met een rollator het trottoir te verlaten.

WOONOMGEVING
Vindt u dat er voldoende parkeergelegenheid is?
Is er voldoende verlichting rond het gebouw/straat?
Vindt u het trottoir veilig?
Zijn de afritten voldoende lui, ook voor rollator of
scootmobiel?

Ja %
83,3
89,6
89,6

Nee %
16,7
10,4
10,4

75,0

16,7

Woonkwaliteitsonderzoek De Haere 2018

14

7. Rapportcijfers
In dit onderzoek is gekeken naar de tevredenheid over:
• de woningen algemeen
• de specifieke ruimten van de woning
• het woongebouw
• de woonomgeving
De bewoners zijn tevreden over hun woning en de woonomgeving.
De volgende rapportcijfers werden gegeven:
Woningen
Door de bewoners van de woningen:
Woning
8.0
Woonomgeving
7.8
De geënquêteerde bewoners waarderen de woning heel verschillend, met één keer een 6, één keer een
8 en twee keer een 9.
Appartementen
Door de bewoners van de appartementen:
Woning
8.3
Woongebouw
7.9
Woonomgeving
8.1
De woning wordt door de geënquêteerde bewoners bijzonder gewaardeerd met daarbij zelfs zeven keer
het cijfer 9.
De waardering voor het gebouw liep wat meer uiteen, van twee maal het cijfer 6 tot vier keer het cijfer 9.
Als aandachtspunt hierbij worden het lekken van bovenliggende balkons en geen gemeenschappelijke
ruimte genoemd.

8,4
8,3
8,2
8,1
8
7,9
7,8
7,7
7,6
7,5

Tevredenheid bewoners
appartement
Tevredenheid bewoners
woning
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8. Conclusies en aandachtspunten
8.1 Algemeen

Aan dit WKO heeft 66,6 % van de bewoners enthousiast meegewerkt.
De bewoners zijn over het algemeen heel tevreden over hun woning. Dat blijkt wel uit de gegeven
rapportcijfers. De gemiddelde cijfers voor de woning, het woongebouw en de omgeving liggen rond het
cijfer 8.
Van de ondervraagde personen is 97% boven de 60 jaar. De leeftijdsgroepen 60-70, 70-80 en 80-90
zijn ongeveer gelijk verdeeld.
34% van de geënquêteerden valt in de leeftijd van 60-70, de groep 70-80 is met 34% even groot. 29%
van de bewoners valt in de leeftijdscategorie 80-90.
Het complex is dicht bij het winkelhart van Heino gesitueerd. Bewoners kunnen het centrum gemakkelijk
met fiets, scootmobiel of te voet met of zonder rollator bereiken.

8.2 Positieve punten

De ondervraagden zijn heel positief over hun woning.

Woning algemeen
•
•
•
•
•

De prettige indeling en de toegankelijkheid van alle ruimtes.
De aansluiting voor de wasmachine en de was afhandeling.
De ruimten zijn goed te ventileren.
Het energieverbruik valt mee.
De hoogte van de drempels is goed.

Woonkamer
•
•

Prettige ruimte
Er is voldoende vrije muuroppervlakte om een kast te plaatsen

Keuken
•

Iedereen is tevreden over de keuken, enkelen hebben zelf iets aangepast.

Slaapkamer
•

Iedereen is tevreden over de ruimte.

Badkamer
•

Ruim 95% is tevreden over de afwerking van de badkamer.

Terras Balkon
•

De geënquêteerde woningbewoners zijn zeer tevreden over de grootte van hun tuin.

Woongebouw
•

De bewoners zijn tevreden over de toegangsdeur, het sleutelgebruik, de intercom en zij voelen
zich er veilig. De lift is makkelijk te bedienen en het stoeltje en de spiegel worden gewaardeerd.
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8.3 Aandachtspunten
Ondanks de tevredenheid zijn er toch een aantal aandachtspunten.
Woning algemeen
• Door geen lichtinval bij appartement type A is de lange gang behoorlijk donker.
• De vergrendeling van de terrasdeur naar het balkon zit te hoog en is moeilijk te openen,
sommige bewoners hebben een krukje nodig om deze te openen.
• Het slot van de tuindeur van de woning naar de tuin heeft geen politiekeurmerk.
• Type A & B hebben te weinig wandcontactdozen in de gang. Type D in hele woning.
• Ramen wat moeilijk te zemen vanwege de hoogte in met name type C en B1. Bij de
grondgebonden woning is dit boven lastiger.
• Eén bewoner vraagt zich af of de scootmobiel in de hal/gang mag staan.
o Een andere bewoner heeft toestemming gekregen om een wandcontactdoos aan te
laten leggen in het halletje bij voordeur.
§ Duidelijkheid hierover is prettig.
• Aandacht voor de bediening van het ventilatiesysteem.
Entree/hal
• Niet voldoende daglicht in de gang/hal van appartement/woning.
• Luifeltje boven voordeur wordt groen en is moeilijk schoon te maken.
Woonkamer
• De plaats van de thermostaat.
Keuken
• Verlichting boven het aanrecht.
Trap woning
• Geen dubbele leuning bij de trap.
Badkamer
• De regeling van de temperatuur.
• De hoogte van de spiegel.
Terras/Balkon
• Weinig privacy .
• De afwerking van het balkon.
• De bovenliggende balkons lekken.
• De zinkenplaatafwerking wordt warm door de zon.
Galerij
• Bovenste galerij glad bij vorst en regen en last van druipgaatjes.
Entree
• Het toegangsslot is wat ver van de deur af.
Woongebouw
• Onderhoud van de tuin.
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Bijlagen:

•

Brief van SallandWonen aan de bewoners

•

Plattegrond grondgebonden woning

•

Plattegrond begane grond appartementencomplex

•

Plattegrond woning type A (type I, bouwnummer 22 en 24) 2e verdieping
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SallandWonen
Domineeskamp 1
8102 CC Raalte
Postbus 180
8100 AD Raalte

Bijlage:
Brief van SallandWonen aan de bewoners

Datum
Behandeld door

: 4 januari 2018
: Jan van Hittersum

Onderwerp

: Woonkwaliteit Onderzoek

T: 0572 348348
F: 0572 354846
info@sallandwonen.nl
www.sallandwonen.nl
KvK nr: 38013279
BTW nr: 0026.44.691.B.01

Geachte,
De woning waarin u woont is ruim vier jaar geleden opgeleverd. Deze woning maakt onderdeel
uit van de groep van 36 woningen (28 appartementen en 8 grondgebonden woningen) die
gebouwd zijn aan de Marktstraat en Haere. Het zijn allemaal woningen bestemd voor senioren.
Graag willen we u vragen mee te werken aan een Woonkwaliteit Onderzoek (WKO). Het
onderzoek bestaat uit vragen over de woning, woongebouw en woonomgeving.
Uw ervaringen zullen meegenomen worden bij het realiseren van toekomstige projecten.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door leden van de VAC-Raalte (Voorlichting en
Adviescommissie Raalte). De VAC-Raalte adviseert ons altijd bij de realisatie van
nieuwbouwprojecten (is ook gebeurd bij de nieuwbouw Marktstraat/Haere) en is evenals
SallandWonen benieuwd naar uw ervaringen. Binnenkort wordt u benaderd door één van de
leden van de VAC om een afspraak met u te maken.
Wij verzoeken u uw medewerking te verlenen.
Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Jan van
Hittersum. Hij is te bereiken via telefoonnummer (0572) 348 348.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

J. van Hittersum
Programmamanager Wonen, zorg en welzijn

