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Voorwoord
Naast het geven van adviezen over de woning(ver)bouw voert VAC Raalte ook
WoonKwaliteitOnderzoeken (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 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
appartementencomplex Roggestraat/Blekstraat. Het complex bestaat uit 20
seniorenappartementen en 5 grondgebonden seniorenwoningen.
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, november 2013
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Samenvatting
VAC Raalte heeft in samenwerking met SallandWonen een WKO uitgevoerd in het
appartementencomplex Roggestraat/Blekstraat. VAC Raalte heeft destijds de
bouwtekeningen in voorlopig ontwerp van dit project beoordeeld. Van de 25
aangeschreven adressen hebben bewoners van 22 adressen meegewerkt. Een
response van 88%.
Van de deelnemers is ruim 54,5 % ouder dan 80 jaar, 36,5% tussen de 70 - 80 jaar
en 9% tussen de 60 – 70 jaar.

In dit onderzoek is gekeken naar de tevredenheid van: de woning algemeen, de
specifieke ruimten van de woning, het woongebouw en de woonomgeving.
De bewoners zijn tevreden over hun woning en woonomgeving. De volgende
rapportcijfers werden gegeven:
woning:
8
woongebouw:
8
woonomgeving:
8
De bewoners zijn zeer tevreden over:
• het woongebouw
• de woonomgeving
• de toegankelijkheid van de woning
• de indeling van alle ruimten
• de inrichting van de keuken en de badkamer
• de aanwezige bergruimte
• mogelijkheden tot ventileren
• het energieverbruik
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Aandachtspunten SallandWonen zijn:
• het ontbreken van anti-inbraak sluiting in de slaapkamers op de begane grond.
• de wateroverlast na zware regenbuien en sneeuwval in tuinen en op
terrassen.
• de gladde loopbrug en balkons na regenval en sneeuw
• gebrek aan privacy op de balkons die aan de galerij liggen
• het niet horen van de deurbel
• het gebrek aan verlichting boven het aanrechtblad/gootsteen in de keuken.
Aandachtspunten VAC Raalte zijn:
• gebrek aan privacy
• plek van de stopcontacten
• plek en aantal lichtschakelaars
• verlichting boven aanrechtblad/gootsteen
• praktisch gebruik ruimten (looplijnen)
SallandWonen wordt hierbij geadviseerd om de aandachtspunten waar mogelijk te
verhelpen.
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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1. Inleiding
1.1 Algemeen
VAC Raalte heeft in samenwerking met SallandWonen een WoonkwaliteitOnderzoek
(WKO) uitgevoerd in het appartementencomplex Roggestraat/Blekstraat en 5
grondgebonden seniorenwoningen. Van de 25 aangeschreven adressen hebben
bewoners van 22 adressen meegedaan aan dit onderzoek. Een response van 88%.
De tevredenheid onder de ondervraagden is hoog te noemen.
1.2 Doel
Er is voor dit appartementencomplex gekozen omdat VAC Raalte bij de bouw de
voorlopige bouwtekeningen heeft beoordeeld en hierover advies heeft uitgebracht.
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 weten of het energieverbruik van de huidige woningen
overeenkomt met de vooronderstelling dat deze laag is. Ook wil SallandWonen
weten of er klachten zijn rondom het opstellen van de scootmobiel. Zijn de
aanpassingen aan de houten galerijen voldoende? Missen bewoners met alleen een
galerij het balkon. Hebben bewoners die aan de balustrades wonen voldoende
privacy? Geven de bergingsdeuren hinder of problemen bij het openen en sluiten?
1.3 Methode van onderzoek
In november 2012 heeft VAC Raalte gebrainstormd over het organiseren van dit
onderzoek. In december 2012 vond het eerste overleg plaats met SallandWonen. In
januari 2013 heeft VAC Raalte een enquête opgesteld voor dit WKO. In februari 2013
is de inhoud van de enquête afgestemd met Salland Wonen.
In maart en begin april hebben leden van VAC Raalte huisbezoeken afgelegd bij de
deelnemers en hebben de enquête mondeling afgenomen.
De resultaten zijn in de periode april – mei verwerkt. Vervolgens heeft eind mei een
eerste bespreking met SallandWonen plaatsgevonden. In augustus vond een tweede
overleg plaats en is dit onderzoek definitief vastgesteld.
1.4 Uitslag van de enquête
De uitslag van de enquête en de samenvatting van de opmerkingen zijn terug te
vinden in Bijlage 2 Enquêteformulier en samenvatting opmerkingen.
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2. Beschrijving Appartementencomplex Roggestraat/Blekstraat
20 seniorenappartementen en 5 seniorenwoningen
Het appartementen complex bevindt zich dicht bij de dorpskern van Raalte en
tegenover woonzorgcentrum Swaenewoerd, waar ook een dienstencentrum is gevestigd. De woningen zijn opgeleverd in juli 2010.

Het seniorencomplex bestaat uit 2 gebouwen met 20 appartementen in de
Roggestraat. De appartementen bevinden zich op de begane grond en de eerste
verdieping. Er zijn 4 typen appartementen. Gebouw A heeft 6 appartementen op de
begane grond en 6 appartementen op de eerste verdieping. Gebouw B heeft 4
appartementen op de begane grond en 4 appartementen op de eerste verdieping. 4
woningen (D) staan in de Blekstraat. 1 woning (C) staat in de Roggestraat. (Zie
bijlage 3 Plattegronden woningen)
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3. Beschrijving van de onderzoeksgroep
Van de 25 aangeschreven adressen hebben bewoners van 22 adressen meegewerkt
aan het onderzoek. Dat is 88%.
Van Type A begane grond hebben 5 van de 6 aangeschreven adressen meegedaan.
Van type A verdieping 4 van de 6 adressen.
Alle bewoners van type B begane grond en type B verdieping en de woningen (C en
D) hebben meegedaan.
Woningtype
Type A begane grond
Type A verdieping
Type B begane grond
Type B verdieping
Type C
Type D

Aantal woningen
6
6
4
4
1
4

Aantal deelnemers
5
4
4
4
1
4

18 woningen worden bewoond door 1 persoon en 4 woningen door 2 personen
(echtparen).
De leeftijdscategorie van de bewoners is als volgt:
60 – 70 jaar: 9%
70 – 80 jaar: 36%
80 – 90 jaar: 54,5%
Meer dan de helft van de bewoners heeft een leeftijd tussen de 80 – 90 jaar.
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4. Onderzoeksresultaten van de woning algemeen
De bewoners zijn tevreden tot zeer tevreden met hun woning.
De indeling van de woning scoort met 95,5% zeer goed. Dit geldt ook voor de
toegankelijkheid, de bergruimte in de woning, het goed kunnen ventileren, het
energieverbruik en de bekendheid met de vluchtweg.
Een aantal bewoners ondervindt last van tocht. Niet iedereen is tevreden over het
aantal wandcontactdozen en de hoogte van plaatsing.
Het aantal lichtschakelaars in de gang en slaapkamer is niet overal praktisch.
Opmerkingen zijn gemaakt wat betreft het hang- en sluitwerk en over het gebrek aan
anti inbraak sluiting in de slaapkamers beneden. Verder moest men erg wennen aan
het openen en sluiten van de buitendeuren.
Ook werd aangegeven dat de afvoer van het dak/goot van de galerij overstroomt bij
hevige regenval. Dan blijft het water ook lang in de tuin staan. Planten gaan steeds
dood.

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 buitenbergruimte goed te bereiken?
Is er voldoende ruimte voor het plaatsen van een
scootmobiel?
Zijn de looplijnen rond de was afhandeling
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 mechanische ventilatiesysteem?
Kunt u dit goed bedienen?

Ja %
95,5
82
91
82

Nee%
4,5
18
9
18

82

18

86
95,5
59
100
82
77
59
86
18
4,5

14
4,5
41
0
18
23
41
14
82
95,5

95,5
86
0

4,5
14
100

100

0

Ja %
77
82
91
86
95,5
100
86

Nee %
23
18
9
14
4,5
0
14
9
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Is de handleiding duidelijk?
Heeft u last van tocht in de woning?
Verbruikt u minder energie dan in uw vorige
woning?
Mogen we de huidige meterstand van gas en
elektriciteit weten?( datum vermelden)
Is de vluchtweg u bekend?

86
23
95,5

14
77
4,5

100

0

95,5

4,5
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5. Onderzoeksresultaten specifieke ruimten
5.1 Entree
De bewoners zijn zeer tevreden over de entree op enkele onderdelen na. 50% van
de ondervraagden hoort de bel niet goed. Ook is voor een aantal mensen de drempel
te hoog. Dat is lastig met een rollator dan wel rolstoel.
Ja %
Nee %
Zit de bel op de juiste plek?
100
0
Is het slot gemakkelijk te openen ?
91
9
Draait de deur makkelijk open en dicht?
82
18
Is de bel goed te horen in het hele huis?
50
50
Is de drempel van goede hoogte?
77
23
Zit de brievenbus op goede hoogte?
100
0
Is er een buitenlamp?
100
0
5.2 Hal
Over het algemeen is men tevreden over de hal.
Een percentage van 14% vindt dat er te weinig ruimte is voor een kapstok, spiegel en
tafeltje.
9% vindt dat er te weinig ruimte is om een rollator te stallen.

Is er voldoende daglicht in de hal?
Is er voldoende plek voor de kapstok?
haltafeltje en spiegel?
Is er plek om een rollator te stallen?
Zijn er opmerkingen over de meterkast?

Ja %
95,5
86

Nee %
4,5
14

91
0

9
100

5.3 Toiletruimte
Het toilet is matig te bezoeken voor rolstoel gebonden mensen. Een groot deel van
de bewoners vindt dat niet zo’n probleem omdat het toilet in de badkamer wel
geschikt is.

Is de hoogte van het toiletpot gemakkelijk?
Is er voldoende verlichting in het toilet?
Is het toilet te gebruiken door een
rolstoelgebruiker?

Ja %
82
100
73

Nee %
18
0
27
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5.4 Woonkamer
De ondervraagden zijn zeer tevreden over de woonkamer.
23% had echter wel graag de tv-telefoonaansluiting op een andere plek.
Ja %
Nee %
Zit de thermostaat op de juiste plek ?
95,5
4,5
Is de inval van het daglicht prettig/voldoende
91
9
Is er voldoende zicht naar buiten?
100
0
Zit de aansluiting voor tv.-tel. op de goede plek?
77
23
Is er voldoende vrije muuroppervlakte?
100
0
Kunt u uw meubels plaatsen zoals u wenst?
91
9
5.5 Keuken
Wat opvalt is dat 95,5% van de ondervraagden zeer positief is over de indeling van
de keuken. Er is wel forse kritiek (100%) op het feit dat er niet standaard verlichting
boven het aanrechtblad is aangebracht. Doordat er nauwelijks daglicht op het
aanrechtblad valt is het zonder verlichting te donker. Opgemerkt dient te worden dat
verlichting boven het aanrecht nooit standaard wordt aangeboden, maar wel als optie
beschikbaar is.
Ja %
Nee%
Bent u tevreden over uw keuken?
95,5
4,5
Is het keukenblok voldoende groot?
95,5
4,5
Is de indeling en de opstelling van het keukenblok
praktisch?
91
9
Is er voldoende bergruimte?
86
14
Is er voldoende licht mogelijk op het
0
100
aanrechtblad?
5.6 Hoofdslaapkamer
De slaapkamer scoort op de belangrijkste onderdelen 100%. Wel werd opgemerkt
dat er geen kasten aanwezig zijn. Deze moesten de bewoners zelf plaatsen. Geen
van de ondervraagden was geïnteresseerd in een telefoon/televisie aansluiting in de
slaapkamer en hadden vaak geen idee waar de aansluiting zat.
Ja %
Nee%
Is er voldoende ruimte om met een rollator
100
0
langs het bed te manoeuvreren?
Kunt u gemakkelijk bij de gordijnen?
100
0
Is de plek bedoeld om het bed te plaatsen
91
9
handig?
Is er voldoende plek om een kast te plaatsen?
100
100
Zit de aansluiting van tel./tv aansluiting op de
x
x
goede plaats?
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5.7 Overige slaapkamer(s)
Ja %
95, 5

Gebruikt u deze ruimte voor slapen of voor
hobbydoeleinden.

Nee %
4, 5

Eén bewoner had graag een extra slaapkamer op de vliering gemaakt .Deze ruimte
is alleen te bereiken met een vlizotrap en er komt geen daglicht binnen.
Deze onbenoemde ruimte heeft echter niet de functie als slaapkamer.
5.8 Badkamer
De badkamer bevalt zeer goed.
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 %
95,5
95,5
95,5

Nee %
4,5
4,5
4,5

95,5
91

4,5
9

5.9 Terras/balkon
75% (vooral type A) van de ondervraagden van een appartement met balkon vindt de
privacy onvoldoende. De balustrade is glad als het geregend of gesneeuwd heeft.
Ondervraagden met een terras zijn zeer tevreden over het terras. Zij zijn niet
tevreden over het feit dat na een regenbui het water lang blijft staan. Op de begane
grond in de groenstrook/tuin gaan planten en heggen steeds dood. Ook hebben ze
wel eens overlast van water dat door de balustrade op het terras terecht komt.
Ja %
Is er voldoende privacy?
Type A en B begane grond
Type A en B verdieping (balkon)
Is de plaats van verlichting goed gekozen?
Type A en B begane grond (terras)
Type A en B verdieping (balkon)
Volstaat de vloerafwerking?
Type A en B begane grond (terras)
Type A en B verdieping (balkon)
Is het terras/balkon makkelijk te bereiken?
Type A en B begane grond (terras)
Type A en B verdieping (balkon)

89
25

Nee %

Blanco %

11
75

100
87,5
Ja%
78
50
89
62,5

0
Nee%
37,5

12,5
Blanco %
22
12,5
11

37,5
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5.10 Galerij
Opvallend is dat 37,5% van de bewoners aan de galerij geen mening heeft over de
galerij. 37,5% weet niet of de galerij voldoende breed is. 37,5% heeft geen mening
over de verlichting. Gezien de hoge scores op de andere onderdelen van de enquête
scoort de galerij laag. Een aantal ondervraagden zien het liefst dat de vide/loopbrug
wordt dicht gemaakt. Na regen en sneeuw is de loopbrug slecht begaanbaar door
gladheid. Er is geen overkapping bij de aansluiting van de lift met het dak. De
overkapping is niet overal waterdicht.

Is de galerij voldoende breed?
Is de galerij goed begaanbaar?
Is er voldoende verlichting op de galerij?

Ja %
62,5
37,5
62,5

Nee %
25

Blanco %
37,5
12,5
37,5

5.11 Lift
Het meer en deel van de bewoners is tevreden over de lift. Men vraagt zich wel af of
er voldoende steekruimte is voor een brancard in de lift
Is de lift groot genoeg voor een brancard of
87,5
12,5
scootmobiel?
Is de vertraging van de liftdeuren voldoende?
87,5
12,5
Is de lift makkelijk bedienbaar?
75
12,5
12,5
5.12 Woongebouw/Hoofdentree
Over het geheel genomen zijn de bewoners tevreden over het
Woongebouw/Hoofdentree. Wat opvalt is dat 87, 5 aangeeft dat er geen bankje of
plek is om even te wachten op b.v. een taxi.

Type A en B verdieping

Ja %

Nee%

Is de toegangsdeur gebruiksvriendelijk?
Bent u tevreden over de plaats van de
brievenbus?
Is er een bankje of plek om even te kunnen
wachten, bv. op de taxi?

87,5
100

12,5
0

12,5

87,5

87,5
87,5
75

12,5
12,5
12,5

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?

75
87,5

Blanco%

12,5
12,5-12,5.n.v.t.

12,5
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6. Woonomgeving
100% vindt dat er voldoende verlichting is. Opgemerkt werd dat er mogelijk te veel
verlichting is. De tuinen geven wel problemen. Het water blijft lang staan. Planten
gaan dood.

Vindt u dat er voldoende parkeergelegenheid is?
Is er voldoende verlichting rond het gebouw?
Vindt u het trottoir veilig?
Zijn de afritten voldoende lui, ook voor rollator of
scootmobiel?
Is het gebouw gemakkelijk bereikbaar?
Is de sociale veiligheid rondom het gebouw
voldoende?
Bent u tevreden over de tuin? aanleg e.d
(Woningen 5x)

Ja %
91
100
95,5
91

Nee %
9
0
4,5
9

91
91

9

40

20

Blanco

9 n.v.t.

20
20 n.n.t.

15

WKO Roggestraat- Blekstraat 2013

7. Rapportcijfers
De gemiddelde waardering voor:
de woonomgeving:
8
het gebouw:
8
de woning:
8
Eén bewoner heeft geen rapportcijfers gegeven.
Vijf bewoners gaven aan dat het geven van een waardering voor het woongebouw
voor hen niet van toepassing is.
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8. Conclusies en aandachtspunten
8.1 Algemeen
Dit WKO is representatief, 88% van de bewoners hebben enthousiast meegewerkt.
Het belangrijkste deel van de ondervraagden is tevreden over de woning,
woongebouw en woonomgeving.
De volgende rapportcijfers werden gegeven:
de woonomgeving 8
het gebouw
8
de woning
8
Van de ondervraagden is 54,5% ouder dan 80 jaar.
De seniorenappartementen en seniorenwoningen liggen tegenover
woonzorgcentrum Swaenewoerd, waar tevens een dienstencentrum is
ondergebracht. Een deel van de bewoners maakt gebruik van het dienstencentrum
en andere faciliteiten. Twee ondervraagden maken gebruik van het
alarmeringsyteem van Swaenewoerd. Een deel van de ondervraagden gaven aan
het prettig te vinden om dichtbij Swaenwoerd te wonen.
8.2 Positieve punten
Alle ondervraagden zijn positief tot zeer positief over hun woning, woongebouw en
woonomgeving.
Woning algemeen
• De ruime en logische vormgeving van de woning
• De toegankelijkheid en doorgankelijkheid van de woning
• De bergruimte
• De mogelijkheden om te ventileren
• Het energieverbruik.
Keuken
• 95.5% is tevreden over de keuken.
Badkamer
• 95,5% is tevreden over de badkamer.

17

WKO Roggestraat- Blekstraat 2013

8.3 Aandachtspunten
Ondanks de tevredenheid zijn er toch een aantal aandachtspunten.
Woning algemeen
• Inbraakwering bij de slaapkamerdeuren op de begane grond wordt gemist.
• De deuren worden bij openen en sluiten als zwaar ervaren.
• Het aantal lichtschakelaars is beperkt en de plek is niet altijd logisch gekozen.
• Het ventilatierooster is niet vanaf de grond te openen en te sluiten.
• Enkele bewoners hadden meer radiatoren gewenst.
• De deuren van de binnenbergruimte hebben een mechanische dranger die de
deur te snel sluit.

Entree
• 50% van de ondervraagden hoort de bel niet goed.
• Drempels zijn aan de hoge kant. Niet makkelijk met rollator en rolstoel.

Keuken
• 100% van de ondervraagden ervaart te weinig licht boven
keukenblad/gootsteen. Opgemerkt moet worden dat deze verlichting nooit
standaard geleverd wordt maar wel als optie beschikbaar is.

Terras/balkon/tuin
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• 75% van de ondervraagden ondervinden te weinig privacy bij de
appartementen met balkon op de balustrade.
• De balustrade is glad na regen en sneeuw.
• De vloer van het balkon bestaat uit planken en laat water en sneeuw door
naar de benedenburen. Benedenburen hebben daar last van.
• Na regen blijft het water lang op het terras staan.

Galerij
• De vloer van de loopbrug bestaat uit planken hierdoor hebben de beneden
buren last van water/sneeuw dat naar beneden doorloopt
• na regen/sneeuw is de loopbrug glad en slaat groen uit.
• Er is geen overkapping tussen lift en dak.
• De overkapping is niet overal waterdicht.

Woongebouw/Hoofdentree
• Bewoners zagen graag een bankje of plek aangebracht om even te wachten
op bv. een taxi.
• Er is veel overlast van water bij hevige regenbuien. Dakgoten lopen over en
tuinen blijven lang onder water staan.
SallandWonen wordt hierbij geadviseerd de aandachtspunten waar mogelijk te
verhelpen. 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.
Dit WKO krijgt een terugkoppeling naar de bewoners. Tijdens de presentatie worden
door SallandWonen en VAC Raalte mogelijke oplossingen voor de aandachtspunten
aangedragen.
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