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Geachte heer/ mevrouw,
Hierbij biedt VAC Putten-Adviescommissie wonen u het jaarverslag over 2019 aan.
Ook dit jaar hebben we van een aantal projecten de tekeningen ontvangen en daar advies over
uitgebracht.
Een groot aantal woningen heeft betrekking op de nieuwe gasloze wijk Rimpeler.
Bij het beoordelen van de tekeningen van Rimpeler zien wij dat het duurzaam bouwen
prioriteit heeft. Zo zijn alle woningen voorzien van een warmtepomp, die soms veel ruimte in
een woning inneemt. Ook hebben deze woningen een zeer hoge isolatiewaarde, maar echt nulop-de-meter is nog niet gerealiseerd.
Met name het duurzaam bouwen maakt deze woningen een stuk duurder, waardoor de
uitvoering vaak wat soberder uitvalt.
Ook dit jaar was er een zeer prettige samenwerking met Woningstichting Putten en de
gemeente, waarvoor onze dank.
We hopen dat dit jaarverslag u een goede kijk op ons werk in het afgelopen jaar biedt.
Namens het bestuur,
Nettie Ouwerkerk
Voorzitter
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Hoofdstuk 1. Wat is, wat beoogt en hoe werkt VAC Putten?
1-1 Wat is VAC Putten?
VAC Putten is een onafhankelijke commissie van geschoolde vrijwilligers die zich
bezighoudt met de woonkwaliteit in de gemeente Putten.
Zij adviseert, gevraagd maar ook ongevraagd, aan gemeente en architecten over bestaande en
toekomstige bouwplannen.
In 1993 is VAC Putten ontstaan als een informele vereniging van in woonkwaliteit
geïnteresseerde vrouwen. Vanaf het begin is de samenwerking met de gemeente Putten en
Woningstichting Putten in een convenant vastgelegd.
Beide subsidiëren VAC Putten in gelijke mate, zodat de vrijwilligers zich o.a. door middel
van cursussen, workshops en het bezoeken van relevante (bouw-)beurzen kunnen blijven
scholen en de overige te maken kosten betaald worden.
De vrijwilligers in de VAC krijgen geen vergoeding voor hun werk en vragen geen betaling
voor de uitgebrachte adviezen. Hierdoor wordt de onafhankelijkheid van het advies
onderstreept.
1-2 Wat beoogt VAC Putten?
In een VAC-advies draait alles om de gebruikskwaliteit. Het is een praktische kijk op het
wonen het gebruik van de ruimten. Onze voorkeur gaat uit naar het levensloopbestendig zijn
van woningen, want de woonbehoeften van een gezin zijn niet in alle opzichten gelijk aan die
van een starter of senior. Bij het advies wordt daarom rekening gehouden met de doelgroep.
De op tekeningen vermelde opties, die naast de gebruikskwaliteit ook vaak de kostprijs
verhogen, blijken vaker realiseerbaar voor een koopwoning, dan voor een huurhuis.
Ook de toegankelijkheid van een woning en van een woonwijk zijn uitermate belangrijk.
Om de gebruikskwaliteit te beoordelen zijn zes invalshoeken van belang. Deze gezichtspunten
zijn:
1. Bruikbaarheid, doelmatigheid
Korte en logische looproutes, ruimten geschikt voor meerdere activiteiten, privacy,
levensloopbestendigheid.
2. Toegankelijkheid
Bewoners en bezoekers moeten een woning ook met buggy, kinderwagen, rolstoel, eventueel
scootmobiel goed in en uit kunnen gaan. Het is belangrijk dat alle ruimten toegankelijk
blijven ook als men (tijdelijk) gebruik maakt van hulpmiddelen. Voor rolstoel gebruikende
bewoners en in seniorencomplexen is een elektrisch bedienbare toegangsdeur van het
appartementengebouw noodzakelijk.
“Toegankelijkheid” is niet alleen van belang voor de bewoners van woning of appartement,
maar ook voor hun (toekomstige) bezoekers.
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3. Veiligheid
Dit omvat zowel fysieke veiligheid voor bewoners en bezoekers alsmede de sociale veiligheid
in en om de woning. Bij sociale veiligheid is bijvoorbeeld verlichting in de woonomgeving
een belangrijk punt, alsmede de toegangswegen.
4. Gezondheid en comfort
Isolatie, ventilatie (o.a. de mogelijkheid van het openen van een raam), voorkomen van
geluidsoverlast, tocht en vocht. Voor seniorenwoningen en zorgappartementen is het
belangrijk dat er bijvoorbeeld de mogelijkheid is om een tillift te plaatsen. Ook een punt van
aandacht is het feit dat een scootmobiel of elektrische fiets niet alleen geparkeerd maar ook
opgeladen kan worden.
5. Duurzaamheid
Aandacht voor het milieu waarbij we letten op materiaalgebruik met lage milieubelasting en
energiegebruik met installaties passend bij de nieuwste stand van de techniek met hoog
energielabel.
6. Onderhoudsvriendelijkheid, hygiëne
Reinigbare ramen zowel binnen als buiten, onderhoudsvriendelijke materialen.
Wij bevelen draaikiepramen aan.
1-3 Hoe werkt VAC Putten?
Zodra de gemeente een aangevraagde bouwvergunning voor een project met meer dan één
woning verleent, krijgt VAC Putten hiervan via de gemeente bericht. Tevens ontvangt de
aanvrager de folder van VAC Putten.
VAC Putten verzoekt de betrokken organisatie de bouwtekeningen te zenden zodat een advies
kan worden uitgebracht. In het ideale geval wordt zowel over de schetstekeningen
geadviseerd als over het voorlopig en het definitief ontwerp.
Als VAC leggen we tegenwoordig ook zelf contacten met architecten en projectontwikkelaars
om tekeningen te kunnen bekijken en beoordelen.
Ook over plannen ter verbetering van de woonomgeving adviseert VAC Putten.
VAC Putten streeft ernaar om elk gegeven advies te bespreken met de betrokken (bouw)
organisatie.
Het advies richt zich uitsluitend op de praktische gebruikskwaliteit van de woning en de
woonomgeving. Mede doordat onze bevolking vergrijst is er steeds meer aandacht voor
levensloopbestendig bouwen en toegankelijkheid van woningen en de woonomgeving.
Het is van belang dat een woning zodanig is ontworpen dat deze aanpasbaar is zodra de
levensomstandigheden van de bewoners veranderen. Het in een vroeg stadium aanbrengen
van een loze leiding, bijvoorbeeld bij de trap, kan later het aanbrengen van een traplift
vereenvoudigen. Het aanbrengen van moderne en vaak computergestuurde of elektronische
hulpmiddelen helpt bewoners langer zelfstandig te kunnen wonen.
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Hoofdstuk 2. Activiteiten in 2019
2-1 Beoordeelde projecten
Dit jaar waren er weer meerdere projecten om te beoordelen:
• 2 plannen van Rimpeler, betreffende 28 huurwoningen en 31 koopwoningen. Met name de
plaats van de beoogde warmtepompen riep bij ons een aantal vragen op. Ook het veel
soberder en kleiner bouwen bleek uit de tekeningen.
• Het project aan de Wallenberg van 26 appartementen, kleine huurwoningen voor starters.
• In het najaar hebben we advies uitgebracht over 20 huurwoningen in vrije sector van Syntrus
Achmea die ook in Rimpeler komen.
• Het plan van het oude postkantoor hebben we beoordeeld. Hier komen 16 appartementen
met een garage op de begane grond aan de achterzijde.
• Het plan van Matchpoint bevat een aantal woningen in systeembouw, dit om de bouwkosten
te drukken. Helaas kregen we de tekeningen toen alles al rond was en hebben derhalve geen
advies uit kunnen brengen.
• In december is er een advies uitgebracht voor een particuliere woning aan de Sprielderweg.
2-2 Bezoek aan projecten waar eerder een advies over is uitgebracht
• Op 17 oktober is er een rondleiding geweest door het vernieuwde gemeentehuis.
2-3 Overige activiteiten
• Op 22 mei zijn 2 leden naar Geldermalsen geweest voor de halfjaarlijkse bijeenkomst van
VACpuntWonen.
2-4 Public relations
• Nieuwjaarsreceptie gemeente Putten op 3 januari in Stroud.
• Op 30 maart zijn 2 leden aanwezig geweest bij de officiële
ingebruikname van de voetgangers oversteek bij het spoor.
• Op 4 september is de afscheidsreceptie van wethouder Gerritsen
bijgewoond.
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• Met behulp van onze folder wordt het werk van de VAC Putten uitgelegd. Deze folder
krijgen de aanvragers van een bouwvergunning als de bouwvergunning wordt verleend.
Daarnaast dient de folder als algemene informatie voor belangstellenden.
Naast de folder is ook het jaarverslag een manier om VAC Putten ruimer onder de aandacht
van belangstellenden en belanghebbenden te brengen.

Jaarverslag 2019
VAC Putten

7

Hoofdstuk 3. Deskundigheidsbevordering
3-1 Cursussen, beurzen en informatievoorzieningen
• Op 7 februari zijn 2 leden naar de bouwbeurs in Utrecht geweest.
• Onze aspirantleden Henk Büscher en Rein Hakvoort zijn beide, op 4 april, geslaagd voor de
basiscursus, die voor VAC leden verplicht is.
• Op 10 september is een bijeenkomst bijgewoond van de gemeente en de Woningstichting
om de toekomstige Woonvisie te bespreken. Na een inleidend deel werden de aanwezigen in
gespreksgroepjes opgedeeld met o.a. als thema’s: wonen en zorg, nieuwbouw, starters en
duurzaamheid.
• De Vakbeurs Openbare Ruimten is op 27 september in de Jaarbeurs bezocht door 2 leden.
• De beurs Openbare ruimte in Houten werd op 2 oktober bezocht door 3 leden.
• Op 8 november is de vakbeurs Klimaat in Houten bezocht.
• Leesmap. Alle informatie ten aanzien van wonen en woonomgeving die via de post en via
beurzen binnenkomt alsmede relevante krantenartikelen, worden in de leesmap gedaan die
elke maand tussen de leden rond gaat.
• De publicaties van VACpuntWonen en de nieuwsbrief van Platform31 worden door de
leden gelezen en op de vergadering besproken.
3-2 Excursies
Op 6 september werd een bezoek gebracht aan hotel Jakarta in Amsterdam, dit hotel is
voornamelijk in houtbouw uitgevoerd en is uitermate duurzaam. Een uitgebreide rondleiding
gaf een goede kijk op toekomstig bouwen.
Daarna hebben we een kijkje genomen in het Funenpark in Amsterdam. Een kleine, groene en
autovrije wijk in hartje stad. Ook daar kregen we een rondleiding door de nieuwbouwhuizen
die door de bewoners zelf waren ingedeeld.

Het Funenpark in Amsterdam.
Een kleine, groene en autovrije wijk
in hartje stad.
Een aantal nieuwbouwhuizen zijn
door de bewoners zelf ingedeeld.

Een rondleiding in hotel
Jakarta in Amsterdam. Zeer
duurzaam en voornamelijk in
houtbouw uitgevoerd hotel.
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Hoofdstuk 4. Contacten en vergaderingen
4-1 Plaatselijk
4-1-1 Bijeenkomsten VAC Putten
• Als VAC vergaderden wij 6 keer, 4 keer in de Vanenburg en 2 keer in het vernieuwde
gemeentehuis.
4-1-2 Overleg en bijeenkomsten met of via de gemeente Putten
• Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente op 4 januari.
4-1-3 Overleg VAC – Woningstichting Putten – gemeente Putten
• In het voor- en najaar is er overleg tussen de drie organisaties over de stand van zaken.
Projecten worden verder besproken, nieuwe plannen aangekondigd.
• Op 16 mei werd de steakholdersbijeenkomst van de woningstichting door 2 personen
bezocht.
4-1-4 Centrum Plan
• Begeleidingscommissie Centrumplan, waar VAC Putten ook in vertegenwoordigd is, kwam
bij elkaar op 28 maart. Bij deze bijeenkomst kondigde Wesley Gerrits aan dat hij stopt bij de
gemeente, Bram Bos neemt het centrumplan over.
• Op 28 mei is een afvaardiging van VAC Putten op bezoek geweest bij wethouder Koekkoek
om de ontwikkelingen van het Centrumplan te bespreken.
4-2 VACpuntWonen (overkoepelende landelijke VAC)
Onze landelijke organisatie VACpuntWonen is vorig jaar opgegaan in SKG-IKOB uit
Geldermalsen.
SKG-IKOB is een onafhankelijke Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en
vastgoedsector. VACpuntWonen heeft er volledig vertrouwen in dat de doelen en
uitgangspunten van het VACwerk worden gewaarborgd. Momenteel wordt er hard gewerkt
aan een GoedWonenCheck, een vernieuwde basiscursus wordt inmiddels weer aangeboden.
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Hoofdstuk 5. Financiën
De begroting voor 2019 was opgesteld met € 2000,00 aan baten en € 3095,00 aan lasten. Dit
om ruimte te geven aan wat hogere kosten voor scholing in 2019 en om spaargeld
weloverwogen in te zetten.
Het resultaat laat iets meer inkomsten zien omdat we toch nog € 1,51 aan rente kregen.
Daarnaast vielen de uitgaven wat mee, wat tot gevolg had dat 2019 afgesloten werd met een
nadelig saldo van € 451,56.
De balans laat dan ook ultimo 2019 een bedrag aan kapitaal zien van € 4002,74.
Voor nadere specificatie verwijzen we naar de exploitatierekening en balans van 2019.

Hoofdstuk 6. Samenvatting
In het jaar 2019 hebben we gelukkig weer enkele projecten mogen beoordelen.
Ook in het komend jaar willen we ons inzetten, samen met de WSP en de gemeente voor het
levensbestendig maken van huidige woningen en het gebruiksvriendelijk maken van de
openbare ruimte in ons dorp.
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Hoofdstuk 7. Samenstelling VAC Putten
Leden VAC Putten per 31-12-2019
Mevrouw J.C.W. Ouwerkerk-Timmer
Groevenbeeklaan 4
3881 LP Putten

Voorzitter

Mevrouw I. van Zijverden-van Drie
Verzetslaan 53
3882 HJ Putten

Secretaris

Dhr. D. Lubbersen
Oude Garderenseweg 28
3881 PR Putten

Coördineren uitgebrachte adviezen
Leesmap

Dhr. C. van Tilborg
Picardstraat 52
3882 VB Putten

Notulist

Dhr. T. Peters
Van Oldenbarneveltstraat 66
3882 CG Putten

Coördineren uitgebrachte adviezen
en websitebeheer

Dhr. H.J. Büscher
Boekweitstraat 61
3882GP Putten

Vice-voorzitter, penningmeester

Dhr. R. Hakvoort
Hessenweg 21b
3881NL Putten (Koudhoorn)

Coördineren uitgebrachte adviezen

Secretariaat van Stichting VAC Putten:
p/a Spoorstraat 2
3881 BW Putten
Telefoon: 0341 -362188
e-mail: vacputten@gmail.com
www.vacpuntwonen.nl/putten
IBAN: NL50INGB0001380109
KvK Oost Nederland 08134048
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