
  



 
INHOUDSOPGAVE   
 
 
 
Voorwoord    ...................................................................................................................... 2 

Doelstelling    ..................................................................................................................... 3 

Samenstelling van de commissie    .................................................................................... 3 

VAC bijeenkomsten    ........................................................................................................ 4 

Vertegenwoordigingen    ................................................................................................... 4 

Studiebezoeken en informatiebijeenkomsten .................................................................. 4 

Werkbezoeken .................................................................................................................. 4 

Overleggen    ...................................................................................................................... 5 

Uitgebrachte adviezen    .................................................................................................... 6 

Bezochte projecten    ......................................................................................................... 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretariaat: Caesarstraat 2 

  6039 EE  Stramproy 

  telefoon: 0495 – 561801 

  e-mail: vacweert@gmail.com 

  www.vacweert.nl

http://www.vacweert.nlvoorwoord/


2 

VOORWOORD 
 

We hebben dit jaar 18 adviezen uitgebracht. Dit aantal is het gevolg van de bedrijvigheid in 
de bouw binnen de gemeente Weert. Met name de nieuwbouwprojecten op Laarveld en de 
Werthaboulevard  zijn door ons beoordeeld. Verder zijn er transformaties geadviseerd. De 
samenwerking met Stichting Toegankelijk Weert heeft erin geresulteerd dat zij ook de 
bouwtekeningen hebben getoetst aan de voor hen relevante aspecten en daarover 
aanvullend advies gegeven.  

De gemeente Weert heeft een woningmarktonderzoek uitgevoerd in 2018.  
De voorlopige resultaten zijn bekend 

• Er is te weinig gebouwd in Weert de afgelopen jaren. Er moeten 1350 woningen 
bijkomen 

• Er is behoefte aan kleine woningen voor één of twee personen en grondgebonden 
seniorenwoningen. Dit in verband met de gezinsverdunning (bijvoorbeeld als 
echtparen gaan scheiden) en steeds meer ouderen willen graag een gelijkvloerse 
woning. 

• Men heeft onderscheid gemaakt tussen de dorpen Altweerterheide, Laar, Stramproy, 
Swartbroek, Tungelroy en de rest van de gemeente (Weert-stad). 

• De komende jaren zal er een overschot komen aan appartementen die niet met een 
lift bereikbaar zijn. Vanwege de kleinere huishoudens zal de vraag naar 
eengezinswoningen flink afnemen. 

• Er zijn voldoende sociale huurwoningen voor mensen die recht hebben op 
huurtoeslag. Bij de sociale huur zonder huurtoeslag zal de vraag nog iets (120 
woningen) toenemen. Bij huurwoningen is vooral behoefte aan appartementen met 
lift en grondgebonden seniorenwoningen/bungalows. 

• Bij koopwoningen is vooral behoefte aan appartementen met lift, vrijstaande 
woningen en wederom grondgebonden seniorenwoningen. 

In 2019 zal de afronding komen van dit woningmarktonderzoek en de besluitvorming zal in 
het 2e kwartaal van 2019 zijn. Dit is ook voor de VAC belangrijk. 

Bij onze overkoepelende organisatie VACpunt Wonen hebben er inmiddels wijzigingen 
plaatsgevonden. De stichting blijft bestaan maar is per 1 april onderbracht bij SKG-IKOB in 
Geldermalsen. VACpunt Wonen gaat samenwerken met Woonkeur.  
SKW certificatie (een merk van SKG-IKOB) is eigenaar en uitvoerder van Woonkeur. Het VAC-
advies en Woonkeur liggen reeds dicht bij elkaar, 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 woonkwaliteitsysteem voor nieuwbouw en bestaande bouw. 

Met ingang van 1 september 2018 is VACpunt Wonen gestart met het project ‘Goed Wonen 
Check’. Het project zal naar verwachting eind februari 2019 aflopen. Met dit project wil de 
VAC organisatie naar een nog betere kwaliteit van het advieswerk. 

Dit jaar was het 40 jaar geleden dat onze VAC is opgericht (1978) en dit feit hebben we 
‘gevierd’ met een “Van Horne wandeling” door Weert. We hopen dat onze stichting nog lang 
kan doorgaan met het advieswerk!  

Gonny Clement,  
voorzitter VAC Weert  

http://www.vacweert.nlvoorwoord/
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DOELSTELLING VAN DE VAC WEERT 
 
De Stichting VAC Weert is een adviescommissie voor de woningbouw en woonomgeving in 

de gemeente Weert en heeft als doel: 

 

• Het bewaken en bevorderen van de (gebruiks)kwaliteit van woning en woonomgeving. 

 

• Het behartigen van de belangen en het verbeteren van de positie van de 

woonconsument vanuit de visie van de gebruiker. 

 

De VAC tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

 

• Het beoordelen van plannen voor de woonomgeving en daarover advies uitbrengen. 

 Het gaat om plannen als bestemmingsplannen, verkeersplannen, structuurplannen en 

herinrichtingsplannen voor woongebieden. 

 

• Het beoordelen van plannen en tekeningen voor woningbouwprojecten en daarover 

een advies uitbrengen. 

 

• Het voeren van overleg met woningbouwcorporaties, gemeente, bewoners-

organisaties, Stichting Toegankelijk Weert, architecten, projectontwikkelaars en 

andere betrokkenen over uitgebrachte VAC-adviezen en uitgevoerde onderzoeken. 

 

• Deskundigheidsbevordering onder andere via cursussen en informatie van 

 VACpunt Wonen. 

 

 

 

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE 
 
 Gonny Clement-de Goeij    Voorzitter 

 Annemie Snijders-Smolenaars   Vice voorzitter 

 Iet Dumas-Henderson     Secretaris 

 Hilde Franssen-van Helden    Penningmeester 

 Nelleke Verschoor-van der Poel   Tekeningensecretariaat 

 Herman Janssen      Lid 

 Sjan van Iersel      Lid 

 Ina Westland      Lid 
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VAC-BIJEENKOMSTEN  
 

De VAC Weert heeft in 2018 maandelijks vergaderd met uitzondering van de maand 

augustus. 

Regionaal VAC-overleg met VAC Asten-Someren, VAC Venlo en VAC Weert 

op 12 maart. 

 

Regionaal VAC overleg met VAC Asten-Someren, VAC Roermond, VAC Venlo 

en VAC Weert op 29 november. 

 

 

VERTEGENWOORDIGINGEN 

Contact met Wonen Limburg (locatie Weert)  P. Verschoor-van der Poel 

        H. Janssen 

 

 

STUDIEBEZOEKEN en INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 

27 februari Kick-off Stichting Toegankelijk Weert 

29 maart Bijeenkomst VACpuntWonen bij SKG-IKOB, Geldermalsen 

  5 juni Architectuurcafé: project zorgcentrum Martinus 

  1 november Bijeenkomst VACpuntWonen bij SKG-IKOB, Geldermalsen 

21 november Workshop "mogelijkheden rondom anders besturen"       

13 december Architectuurcafé: Ruimte 

 

 

WERKBEZOEKEN 

10 april Officiële opening Hornehoof 

19 september Energiezuinig kalkhennep huis op Laarveld 

  5 oktober Trapliftenfabriek Thyssenkrupp in Krimpen a/d IJssel 
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OVERLEGGEN met: 

23 januari Wonen Limburg Weert + LZO 

23 april Wonen Limburg Weert presentatie concept catalogus 

22 juni Wethouder van Eijk 

26 juni Wonen Limburg Weert + LZO 

  4 juli De heer Eggen, hoofd afdeling Ruimte en Economie 

 en Stichting Toegankelijk Weert 

18 september Wonen Limburg Weert + LZO 

11 december Wonen Limburg Weert + LZO 
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UITGEBRACHTE ADVIEZEN  
 

De VAC heeft in 2018 18 adviezen uitgebracht. Dit zijn 9 nieuwbouwprojecten, waarvan 1 
project met levensloopbestendige bungalows, 5 transformaties / herbestemmingen en 3 
vervolgadviezen. 
 
Adviezen  

1. 108 appartementen en 6 woningen   Werthaboulevard Centrum 1ste advies 

2. 13 appartementen / transformatie  Dries Centrum 1ste advies 

3. 15 appartementen  St. Rumoldusstraat Centrum 1ste advies 

4. 5 woningen Knoopkruid Laarveld 1ste advies 

5. 8 woningen Keurboek   Laarveld 1ste advies 

6. 6 woningen Pluimgierst en Keurboek Laarveld 1ste advies 

7. 19 woningen Boender en Hooiruiter  Laarveld 1ste advies 

8. 55 appartementen en 28 woningen  Werthaboulevard Centrum 1ste advies 

9. 4 appartementen / herbestemming  Beekstraat 2b Centrum 1ste advies 

10. 5 woningen Knoopkruid Laarveld vervolgadvies 

11. 8 woningen Keurboek Laarveld vervolgadvies 

12. 5 bungalows levensloopbestendig  Korenaar  Laarveld 1ste advies 

13. 4 woningen Ittervoorterweg Swartbroek 1ste advies 

14. 31 appartementen / transformatie  Wilhelminasingel 232 Centrum 1ste advies 

15. 3 appartementen / herbestemming  Wilhelminasingel 256 Centrum 1ste advies 

16. 31 appartementen / transformatie  Wilhelminasingel 232 Centrum vervolgadvies 

17. 5 appartementen / herbestemming  Schoolstraat/Hoogstr. Centrum 1ste advies 

18. 2 appartementen / herbestemming  Pr. Marijkestraat Stramproy 1ste advies 

 
 

De meest voorkomende opmerkingen in levensloopbestendige woningen c.q. 
appartementen zijn:  

• Te weinig bergruimte binnen.  

• Toilet en/of badkamertoilet niet bezoekbaar voor mindervaliden.  

• Geen draaicirkel in hal en/of badkamer.  

• Geen berging buiten voor fietsen, soms helemaal geen ruimte voor het plaatsen van 
fietsen.  

 
 
Wat vooral opvalt bij het woongebouw van appartementen zijn de zeer kleine bergingen en 
de lange smalle gangen van 1,20 meter breed, waardoor passeren vaak moeilijk is. 
Bovendien geven lange smalle gangen in het souterrain vaak een onveilig gevoel. 
Ook het ontbreken van invalidenparkeerplaatsen is opmerkelijk. 
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De meest voorkomende opmerkingen bij transformatie:  

• Weinig tot geen bergruimte binnen.  

• Weinig daglicht.  

• Geen plaats voor koelkast in krappe keukens.  

• Geen ruimte voor een kast in de slaapkamer en in sommige gevallen past er geen     
tweepersoonsbed in.  

• Deur badkamer draait naar binnen.  

• Geen mogelijkheden tot het stallen van een fiets.  

• Geen of te weinig parkeerplaatsen.  
 
Omdat er bij transformatie uitgegaan moet worden van de bestaande constructie kunnen er 
geen nieuwbouwnormen gehanteerd worden. Toch is het jammer dat dit vaak ten koste gaat 
van daglicht in de woonruimte. Bovendien kunnen in veel gevallen slaapkamers niet goed 
geventileerd worden.  
 
 
De meest voorkomende opmerkingen bij de nieuwbouwprojecten woningen:  

• Toiletten niet bezoekbaar voor rolstoelgebruikers.  

• Geen fonteintje in het toilet.  

• Te kleine hal waarin geen draaicirkel is.  

• Deur badkamer draait naar binnen.  

• Geen bergruimte op de woonverdieping.  

• Te weinig daglicht in appartementen.  

• Geen of te weinig parkeerplaatsen.  
 
 
Wat bij alle appartementen en woningen opvalt is het ontbreken of niet kunnen benutten 
van binnenbergingen, omdat deze bergingen vaak gebruikt moeten worden voor het 
plaatsen van cv, w.t.w, wasmachine en wasdroger. 
Een binnenberging is essentieel voor het opbergen van dagelijkse gebruiksspullen zoals 
stofzuiger, poetsmateriaal en strijkplank. 
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BEZOCHTE PROJECTEN 

 

Werkbezoek trapliftenfabriek Thyssenkrupp. 

 

Op vrijdag 5 oktober hebben we een werkbezoek gebracht aan Thyssenkrupp 

trapliftenfabriek in Krimpen aan de IJssel. Bij dit bedrijf zijn ongeveer 250 mensen werkzaam. 

Zij leveren niet alleen trapliften, maar ook platformliften en huisliften. 

We hebben een bezoek gebracht aan de showroom, waar alle mogelijke trapliften en 

huisliften te zien waren. 

Veel mensen kiezen ervoor om zelfstandig te blijven wonen. 

Omdat de keuze van een traplift afhankelijk is van de persoonlijke situatie, worden de 

geïnteresseerden thuis bezocht voor een analyse van de situatie. 

Alle trapliften worden n.l. op maat gemaakt en het grote voordeel is dat de meeste liften 

slechts één railbuis gebruiken, wat ruimtebesparend werkt en optisch mooier is. 

De conclusie is dat de trapliften op vrijwel iedere trap toepasbaar zijn. 

Ook hebben we nog een bezoek gebracht aan de werkplaats. Hier was te zien dat de buizen 

voor de liften met een robot op maat worden gemaakt, worden gespoten en verder hoe het 

hele proces tot aan het transport verloopt. 

 
 


