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Installaties in nieuwbouwwoningen
Nieuwbouwwoningen worden tegenwoordig uitgerust met grote installaties voor ventilatie en
warm water. Dat gaat niet altijd vlekkeloos. Maar ook de kleinere installatie-elementen zoals
wandcontactdozen en radiatoren leiden tot problemen. Tot die conclusie komen de
Adviescommissies Wonen op basis van hun advieswerk. Elk jaar houdt koepelorganisatie VACpunt
Wonen een jaarlijkse enquête onder het landelijk netwerk van Adviescommissies Wonen. Uit de
resultaten van deze enquête wordt, ook jaarlijks, een top 5 Knelpunten Woning samengesteld.
Installaties vinden we dit jaar terug op plaats vijf in de top-5.

(Geluids)overlast
Steeds vaker worden voorzieningen voor ventilatie, verwarming en warm water in één technische
ruimte geplaatst. Als zo’n ruimte grenst aan een verblijfsruimte zoals de woonkamer of slaapkamer,
dan zorgt dat voor (geluids)overlast.
Onhandig
Wandcontactdozen en radiatoren die onhandig geplaatst zijn, beperken de indelings- en
gebruiksmogelijkheden van de woning. Een stopcontact midden op de muur zorgt er bijvoorbeeld
voor dat men die grote kast niet meer kwijt kan.
Begane grond
Wandcontactdozen en aansluitpunten voor wasmachine en droger worden vaak op de verdieping
geplaatst. Dit is sterk bepalend voor de indeling van woningen en het gebruik van de ruimten. De
bevolking wordt almaar ouder en krijgt moeite met traplopen.
Aansluitpunten op begane grond niveau hebben daarom de voorkeur, zeker als mensen helemaal
niet meer boven komen. Mantelzorgers hoeven dan ook niet het hele huis door met de was. Een
ander voordeel van plaatsing van aansluitpunten op de begane grond is dat de kans groter wordt dat
mensen hun was buiten drogen. En dat is nog altijd een stuk duurzamer én goedkoper dan in de
wasdroger.
Top 5 Knelpunten Woning
Naast installaties vinden we de volgende knelpunten terug in de top 5 Woning:
1. Afmetingen
2. Indeling
3. Berging en bergruimte
4. Toe- en doorgankelijkheid deuren
Jaarlijkse enquête
De jaarlijkse enquête is uitgevoerd onder 109 Adviescommissies Wonen; de respons bedroep 79%.
Bijna 60% van de respondenten geeft aan dat er in de beoordeelde woningen, woongebouwen en
omgeving knelpunten zijn geconstateerd. In totaal worden er door de Adviescommissies Wonen 203
knelpunten over de woning gemeld. Er is ook een top-5 knelpunten voor woongebouwen en de
woonomgeving opgesteld.
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Vac Wonen Peel en Maas
Vac Wonen Peel en Maas zet zich in voor de praktische bruikbaarheid van de woning en de wijk. Het
gaat daarbij niet zozeer om de techniek, maar om zaken als een logische en praktische indeling van
een huis, voldoende ruimte, goed schoon te maken en te openen ramen en praktische installaties. De
Adviescommissies Wonen zijn ruim 200 gemeenten in Nederland actief.

- Einde bericht -
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