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Adviescommissie wonen

Wat is een VAC

Woonkwaliteit

De Stichting VAC Putten-Adviescommissie
Wonen is voor de Woningbouw en Woonomgeving een onafhankelijke woonconsumentenorganisatie op gemeentelijk of regionaal niveau.

De kwaliteit van wonen wordt bepaald door
de volgende punten:

Een VAC bestaat uit vrijwilligers met verschillende maatschappelijke achtergronden.
VAC-leden zijn geschoold in het lezen van
tekeningen en het beoordelen van bouw- en
bestemmingsplannen.

Wat doet een VAC
Een VAC komt op voor de belangen van toekomstige bewoners en toetst plannen voor woningbouw
projecten en woonomgeving op praktische bruikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, comfort en
veiligheid. Dit in de directe omgeving van nieuwbouw, maar ook in bestaande wijken en het
centrum van Putten.
De VAC beoordeelt
De verkeerde
bouwtekeningen,
draairichting
zowel bij nieuwbouw
van deuren is
als bij verbouwingen
vaak de grootste
en geeft een (niet
ergenis.
bindend) advies aan de
betrokkenen.
Naast het uitbrengen van adviezen onderzoekt
VAC Putten ook hoe de woning en de woonomgeving door de bewoners wordt gewaardeerd.
Zij doet dit door middel van woonkwaliteitsonderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken zijn
van belang voor het beoordelen van nieuwe
bouwplannen.

Leefruimte
Wonen, zitten, koken, eten, praten, bezoek ontvangen, werken, hobby uitoefenen, studeren, spelen,
slapen, gebruikmaken van sanitaire voorzieningen,
kleding verzorgen, stallen van rolstoel - rollator kinderwagen.

Bergruimte in en om
de woning is vaak
onvoldoende.
Flexibiliteit
Geschikt voor verschillende samengestelde
huishoudens.
Toegankelijkheid
Bezoekbaar voor rolstoelgebruikers.
Aanpasbaarheid
Eenvoudig bewoonbaar maken voor mensen met
een functiebeperking.

VACpunt Wonen
De landelijke organisatie van de VAC’s,
VACpunt Wonen, waarbij VAC Putten is
aangesloten, biedt scholingsprogramma’s
aan en organiseert cursussen en studiedagen.
VACpunt Wonen behartigt de VAC belangen bij de rijksoverheid en marktpartijen.
Op landelijk niveau wordt samen met andere
belangenorganisaties meegewerkt aan de
ontwikkeling van de Goed Wonen Check.

Veel ruimtes zijn slecht
of niet toegankelijk
voor rolstoelgebruikers.

Veiligheid
Voorkomen van gevaarlijke situaties.
Comfort en hygiëne
Doelmatige indeling, gemakkelijk en goed schoon
te houden.
Ventilatie
Ventilatie in huis is van groot belang voor een
gezonde woonomgeving.

In appartementencomplexen
ontbreekt vaak een lift,
of is veel te klein.
Een brancard past er
soms niet eens in.

