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Voorwoord 
 
2018 is het jaar waarin de woningbouw op ons eiland goed op gang begint te komen.  
Vooral in de particuliere sector zien we de projecten, die door de crisis langer op de plank 
bleven liggen, van de grond komen. Ook Zeeuwland startte na een onderbreking van ruim 
een jaar met de laatste fase van het herstructureringsplan Buzee 3 in Zierikzee. 
Hoewel de landelijke roep bouwen, bouwen en nog eens bouwen is, zijn de vooruitzichten 
voor Schouwen-Duiveland met een krimpende en vergrijzende bevolking heel wat 
bescheidener. Zie het rapport van de woningmarktanalyse die de gemeente liet uitvoeren. 
Het komende decennium is er zeer beperkt ruimte voor nieuwbouw. Een grote uitdaging zal 
zijn, naast eventueel vervangende nieuwbouw, het verduurzamen, omvormen en 
toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad, die veelal niet duurzaam en 
flexibel genoeg is om aan de toekomstige eisen te voldoen. 
 
Adviezen 
Voor de vernieuwde woningbouwvereniging Zeeuwland hebben wij voor de eerste maal een 
advies uitgebracht voor woningen buiten Schouwen-Duiveland te weten in Domburg.  
Wij waren met de vertegenwoordigingen van de toekomstige gebruikers nauw betrokken bij 
de totstandkoming van een ontwerp voor het Pontes Pieter Zeeman. Daarbij hebben we ons 
vooral gefocust op de fysieke toegankelijkheid voor alle doelgroepen, zowel van de 
gebouwen als de buitenomgeving. 
 
Naamsbekendheid 
Om onze bekendheid bij ontwikkelaars verder te vergroten ontwikkelden wij in 2018 een 
folder, die goed weergeeft wat wij voor de diverse partijen in de bouw en zeer zeker voor de 
gebruiker kunnen betekenen. Immers het VAC-advies is als enige in het bouwproces 
samengesteld met het oog op de woonkwaliteit vanuit het oogpunt van de (toekomstige) 
gebruiker. 
  
VACpunt Wonen 
Onze koepel organisatie VACpunt Wonen is een nauwe samenwerking aangegaan met 
SKG-IKOB, de bekende keuringsinstantie en medeontwikkelaar van Woonkeur. Dit biedt alle 
VAC-vrijwilligers in den lande de ruimte en mogelijkheid de ontwikkelingen van alle 
vernieuwingen op het gebied van bouwen en wonen te volgen door o.a. praktijkgerichte 
cursussen op het gebied van nieuwbouw, renovatie en levensloopgeschikte woningen. 
 
Leden 
Ook in 2018 vonden er mutaties plaats in ons ledenbestand. We stellen vast dat, nu mensen 
vaak langer in het (drukke) arbeidsproces betrokken blijven, het er niet eenvoudiger op wordt 
leden aan te trekken voor vrijwilligerswerk. Dit jaar konden wij een tweetal nieuwe leden 
verwelkomen, waarvan er één zich weer heeft teruggetrokken, omdat hij het VAC-werk niet 
kon combineren met een nieuwe baan in het westen van het land. Wij hebben ook afscheid 
genomen van Marianne Bierens die zich vele jaren heeft ingezet voor de VAC.  
Tenslotte treed ik in 2019 na 4 jaar terug als voorzitter van VAC Schouwen-Duiveland. We 
hebben de heer Adrie Tange bereid gevonden mijn functie over te nemen. We hebben er alle 
vertrouwen in dat hij met grote inzet en kundigheid deze taak zal uitvoeren.  

 
Willem Kooijmans 
Voorzitter 
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1. Doelstelling 
 
Stichting VAC Schouwen-Duiveland Adviescommissie Wonen, hierna te noemen VAC-SD, 
bestaat uit goed geschoolde vrijwilligers met verschillende maatschappelijke achtergronden 
en ervaringen.  
VAC-SD is opgericht in 1974 als onderdeel van de landelijke organisatie VACpunt Wonen, 
die zich met haar landelijk netwerk van Adviescommissies Wonen al meer dan 70 jaar sterk 
maakt voor praktisch wonen.  

Wij hebben als missie: De gebruikskwaliteit van woningen, woongebouwen en woonomge-
ving bewaken, bevorderen, borgen en verbeteren. Onze visie is dat elke bewoner, consu-
ment en/of gebruiker van een woning, woongebouw en woonomgeving mag rekenen op een 
optimale woonkwaliteit op het vlak van bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, gezond-
heid & comfort, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid. 

De adviezen worden door ons besproken met de gemeente Schouwen-Duiveland,  
de woningcorporatie, projectontwikkelaars, andere opdrachtgevers en daar waar nodig wor-
den de adviezen mondeling toegelicht. 
  
Verder worden initiatieven ontwikkeld om via een WoonKwaliteitOnderzoek (in samenspraak 
met de opdrachtgever) de ervaringen van de bewoners in beeld te brengen en waar nodig 
mee te nemen in onze adviezen voor toekomstige projecten. 

 

                                  
 
                                                                                   VACpunt Wonen 

 

1.1 Doorstart VACpunt Wonen 
 
In 2018 werd er een oplossing gevonden voor het probleem dat de rijkssubsidie voor dit 
landelijk platform van lokale VAC's en WAC's in Nederland verdween. De landelijke 
ondersteuning middels een website en het geven van cursussen dreigde daarmee te 
verdwijnen. Dit zou de kennisontwikkeling en het werk van de VAC-vrijwilligers ernstig 
belemmeren. 
Het SKG-IKOB heeft echter samenwerking gezocht met VACpunt Wonen. SKG-IKOB is een 
landelijke organisatie die zich bezig houdt met kwaliteitsborging voor de bouw- en 
vastgoedbranche en heeft daarom veel raakvlakken met het werk van de VAC. Het doel van 
de samenwerking is te komen tot een gezamenlijk woonkwaliteitssysteem voor de 
nieuwbouw en bestaande bouw.  
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Praktisch gezien beheert SKG-IKOB de website van VACpunt Wonen en verzorgen zij de 
bijscholing. 
Ondersteund door subsidies van het Rijk en Bouwend Nederland is VACpunt Wonen samen 
met SKG-IKOB in september 2018 gestart met de ontwikkeling van de GoedWonenCheck. 
Doel van dit project is versterking/optimalisering van het VAC advies en een afstemming met 
Woonkeur. Woonkeur is een door SKG-IKOB uitgebracht keurmerk voor de 
levensloopbestendigheid van woningen. 
Verder zijn Bouwend Nederland samen met het Rijk bezig nader invulling te geven aan het 
consumentendossier dat een aannemer bij oplevering moet aanleveren vanuit de Wet 
Kwaliteitsborging. Het plan is om het VAC advies op te nemen in dit consumentendossier. 
 
Het VAC advies wordt hiermee steeds meer ingebed in wet- en regelgeving. Dit betekent dat 
het VAC advies een steeds belangrijkere status krijgt. Het wordt daarmee essentieel dat de 
VAC in een vroeg stadium bij een bouwproject betrokken wordt. 

 
 

                                                                                                                                  

1.2 Woonkeur. 

 
Wat is WoonKeur? 

  
Het kortst samengevat: WoonKeur is een Inspectiecertificaat dat een bepaalde woningkwali-
teit waarborgt. Het belangrijkste onderdeel van die kwaliteit is levensloopbestendigheid. Dit 
houdt in dat een bewoner in zijn woning moet kunnen blijven wonen, ook als hij iets komt te 
mankeren (tot aan een rolstoel toe). Verplicht verhuizen om reden van een beperking kan 
voor de bewoner daarmee voorkomen worden. 

  
Er zijn twee verschillende pakketten: 

- voor nieuwbouwwoningen: WoonKeur Nieuwbouw 
- voor bestaande woningen: WoonKeur Bestaande woningen 
 

WoonKeur is het resultaat van samenwerking tussen diverse zeer verschillende organisaties. 
We noemen er hier een aantal: 

 Consumentenorganisaties (zoals ouderenbonden, organisaties van zieken en gehan-
dicapten en VACpunt Wonen), 

 Aedes (vereniging van woningcorporaties), 
 Vereniging Eigen Huis,                                             
 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
 Bond Nederlandse Architecten, 
 Bouwend Nederland, 
 Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, 
 Provincie Overijssel, 
 Stichting Kenniscentrum Opplussen. 

 
 
Voor wie is WoonKeur bedoeld? 

 
WoonKeur is allereerst bedoeld voor de bewoner zelf, of die nu huurder of eigenaar van de 
woning is. 
Het betekent een kwalitatief goede woning waar je desgewenst je hele leven kunt blijven wo-
nen. 
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1.3  'GoedWonenCheck' 
 
Met ingang van 1 september start SKW/VACpunt Wonen met het project ‘Goed Wonen-
Check’ met subsidiegelden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
en Bouwend Nederland. 
De eerste fase zal naar verwachting tot eind februari 2019 lopen. Met dit project wil de VAC-
organisatie naar een betere kwaliteit van het advieswerk door deze te uniformeren, te ver-
nieuwen en te vermarkten. 
De wijze waarop dat gaat gebeuren zal gedragen moeten worden door de Adviescommissies 
Wonen in het land.  
Minstens zo belangrijk is dat ook de woningzoekenden (huurders en kopers) waarvoor het 
advieswerk uiteindelijk is bedoeld en de opdrachtgevers (corporaties en projectontwikke-
laars) enthousiast zijn over de adviesproducten. 
De GoedWonenCheck beoordeelt de basis kwaliteit van de woning. In de toekomst wordt 
verder gewerkt aan de Lang Wonen Check (langer thuis/zorg), Zuinig Wonen Check 
(verduurzaming/gasloos/energie neutraal) en de Mini Wonen Check (tiny houses/starters). 
  

 
 

                          
                                                                                                     
                                                                                                              impressie folder VAC-SD                                                                                                                        
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2. Samenstelling VAC-SD 
 

2.1 Dagelijks bestuur  
 

Voorzitter       Dhr. W. Kooijmans  
Vicevoorzitter Dhr. A.Tange 
Penningmeester Dhr. N.W. de Jonge, Mw.M.de Jonge-Terpstra 
  
Secretariaat vacschouwenduiveland@gmail.com 
 Postbus 131 
 4310 AC Bruinisse 
  

Algemene leden 

 
Mw. P. Priester  
Mw. M. Bierens  
Dhr. W. J. van der Male  
Dhr. G. Verwoest  
Mw. M. de Jonge-Terpstra  
Mw. A. In ʼt Veld   (aspirant lid) 
Dhr. D. Vasilescu (aspirant lid)      
 
Eind 2018 telde VAC-SD 10 leden. 
  

                                        Afscheid van Marianne Bierens 

 
 

2.2   Website/Facebook 
 

De algemene website is te vinden onder  www.vacpuntwonen.nl 
De subsite voor VAC-SD is bij het verschijnen van dit jaarverslag nog ‘under construction’.  
Facebook pagina: VAC – Schouwen – Duiveland 
 

2.3   Vertegenwoordiging 
  
VAC SD is vertegenwoordigd in de werkkamers participatie, WMO en Jeugd van de 
Adviesraad Sociaal Domein door Dhr. W. Kooijmans en Mw. P. Priester. 

 

http://www.vacpuntwonen.nl/
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3. Financiën 
 
VAC-SD is een adviescommissie die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers.  
Deze vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor het geven van vrijblijvend advies.  
Jaarlijks ontvangen wij subsidie van de gemeente Schouwen-Duivenland.  
Deze wordt voornamelijk ingezet voor scholing en kennisbevordering.  
In 2018 was er in verband met de transitie van VACpunt Wonen naar SKG-IKOB geen mo-
gelijkheid voor scholing.  
Wel hebben we ons laten informeren, door middel van een excursie, wat een “ecowijk” 
inhoudt, hoe deze opgezet is, hoe deze uitgevoerd is en hoe deze nu bewoond wordt.  
Hopelijk kunnen we komend jaar nieuwe bijscholingen, cursussen, seminars oppakken en 

ons zo blijven ontwikkelen, waardoor we op een zo hoog mogelijk niveau kwalitatief hoog-

waardig adviezen kunnen uitbrengen. 

 
4. Convenanten  
 
VAC-SD heeft een convenant met de Gemeente Schouwen-Duiveland en met 
woningcorporatie Zeeuwland.  
 

                                                                                  

5. Activiteiten 
 
5.1 Deskundigheidsbevordering  
 

 Bezoek Ecowijk Mandora te Houten 
 
Een aantal VAC-SD leden bezocht op 26 oktober 2018 de Ecowijk “Mandora” in Houten. 
In Houten-zuid is van 2010 tot 2016 een bijzonder CPO project met 34 koop en 2 sociale 
huurwoningen ontwikkeld genaamd Ecowijk Mandora. 
De woningen liggen rond een gezamenlijke ecologische tuin, de mande tuin, die door de  
bewoners samen is ingericht en aangelegd. De overgangen tussen privé en openbaar zijn op 
een subtiele landschappelijke manier in het autoluwe ontwerp opgenomen.  
 

                                       
                                                                             
                                                                             Ecowijk Mandora Houten 
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                                      Ecowijk Mandora Houten, gezamenlijke tuin in ontwikkeling.   
 
De woningen zijn zeer verschillend qua grootte en indeling, ieder budget van groot tot klein is 
in deze wijk bediend waardoor een grote mate aan variatie in woningtypes is ontstaan. 
Bijzonder aspect is dat speciaal voor de 2 sociale huurwoningen een eigen woningcorporatie 
is opgericht. Er zijn drie gasloze energie concepten waaruit elk huishouden een keuze kon 
maken. 
In de mande tuin staat het buurthuis, eveneens door de bewoners zelf afgewerkt en 
ingericht. Het buurthuis gaat een wijkfunctie vervullen. 
Hier werden wij ontvangen en kregen uitleg en informatie. 
Daarna kregen we een rondleiding door de wijk en bezochten een aantal verschillende 
woningen. 
 

              
 

                                                                                            VAC-SD bezoekt de Ecowijk Mandora te Houten 
 

Specifieke informatie over deze wijk: 
Opgeleverd november 2016 
BVO: 5.500 m2 
Aantal woningen: 36 + buurthuis 
Architect: ORIO Architecten 
Aannemer: Van Bekkum 
CPO-begeleiding: januari 2011 - november 2016 
 
Duurzaamheid: 
3 all-electric energieconcepten met warmtepompen (WKO), balansventilatie, zonneboilers, 
PV, elektrisch verwarmen, EPC 0,2 naar –0,2 (individueel uitbreidbaar), elektrische 
deelauto’s 
Website: www.ecowijkmandora.nl 
www.facebook.com/Ecowijk-Mandora 

http://www.facebook.com/Ecowijk-Mandora
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 Het Lente-akkoord          
 
Het Lente-akkoord verspreidt kennis en ervaring over energiezuinig bouwen. 
VAC-SD laat zich informeren door de publicaties die gedaan worden door LenteAkkoord. 
We doen dat onder andere door het lezen van brochures, rapportages en factsheets. Alle 
Lente-akkoord publicaties zijn gratis te downloaden (pdf). 

 
 

5.2 Vergaderingen/overleggen/bijeenkomsten 
 

 Overleg met de directie van woningcorporatie Zeeuwland. 

 Jaaroverleg met de betrokken wethouder en projectleider Wonen van de gemeente 
Schouwen-Duiveland. 

 Periodiek overleg met projectleider Wonen van de gemeente Schouwen –Duiveland. 

 Onregelmatig overleg met gemeente Schouwen-Duiveland betreft herinrichting. 

 Overleg met de projectleider nieuwbouw van woningcorporatie Zeeuwland bij nieuwe 
plannen. 

 Bijeenkomsten Masterplan Renesse  

 VAC-SD vergadert maandelijks (met uitzondering van de maanden juli en augustus) in 
het gemeentehuis te Zierikzee 

 Informatie bijeenkomsten Woningmarktanalyse 

  Bijeenkomsten Pontes Pieter Zeeman 

  Informatie bijeenkomst Woongemeenschappen Goes 

  Bijeenkomsten VACpunt Wonen Geldermalsen 
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6. Project- en herinrichtingsadviezen 
 
Herinrichting: 
 

 Zierikzee   -  Herinrichting rondom Borrendamme en parkeerterrein Scheldestraat 

 Zierikzee   -  Herinrichting Scheldestraat 

 Dreischor  -  Dreischor Zuid 
 
 
Projecten: 
 

 Burghseweg 4 woningen - Burgh-Haamstede 

 Buzee 3  - Zierikzee 

 Unastraat  - Nieuwerkerk 

 Noordstraat – Bruinisse 

 Singel – Domburg 
 
 
 

Enkele projecten uitgelicht: 
 
 

 Singelgebied Westzijde Domburg 
 
Na de fusie met Woonburg bouwt en exploiteert Zeeuwland ook woningen op Walcheren.  
In Domburg bouwt zij 9 woningen in het Singelgebied westzijde.  
Het gaat om levensloopbestendige woningen met een basisplattegrond, die Zeeuwland  
voortaan gaat hanteren, lijkend op die van het project Noordstraat in Bruinisse.  
Het zijn zgn. NOM (Nul Op de Meter) woningen die voldoen aan Woonkeur.  
Zeeuwland heeft in september het voorontwerp (VO) van het plan gepresenteerd aan VAC-
SD.  
De opmerkingen die VAC-SD op dat moment heeft gegeven zijn deels verwerkt in het VO.  
Na aanbesteding worden de DO tekeningen gemaakt die naar verwachting in februari 2019 
worden voorgelegd aan VAC-SD. 

 
 Herinrichting Scheldestraat tussen Laan van St Hilaire en Grevelingenstraat: 

 
Het betreft hier een gedeelte van de straat waar veel voorzieningen zoals een 
bejaardencentrum, huisartsenpost, basisschool, kinderopvang, kinderboerderij en 
voorziening voor mensen met een (verstandelijke) beperking op uitkomen. Dit is des te meer 
reden om goed naar veiligheid en gebruiksvriendelijkheid te kijken. Het advies is samen met 
het platform voor mensen met een beperking opgesteld. Er is geadviseerd het profiel zo aan 
te passen dat iemand met een scootmobiel geen last heeft van een te sterke hellingshoek, 
obstakels in de vorm van putdeksels of te sterk oplopende toegangspaden of -wegen. Ook 
moeten de trottoirs breed genoeg zijn en mogen er geen obstakels aanwezig zijn zoals 
lantaarnpalen of bomen. Ook een veilige oversteekplek bij de huisartsenpost en 
bejaardencentrum is erg belangrijk. 
 

 4 Woningen Burghseweg Burgh-Haamstede 
 
Het schetsontwerp heeft VAC-SD getoetst en van advies voorzien. 
Op verzoek van de architect heeft VAC-SD de opmerkingen mondeling 
toegelicht. 
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 Huis van Schouwen-Duiveland 

                          
                            
              
De nieuwbouw van Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee is ontworpen voor meerdere 
doelgroepen. Verschillende onderwijsinstellingen, de bibliotheek en Campus Cultura vinden 
er onderdak.  
VAC-SD toetste zowel de tekeningen van het gebouw als het terrein op het gebied van 
zelfstandige, ongehinderde en gelijkwaardige toegankelijkheid en een veilige, doelmatige 
omgeving voor alle gebruikers.  
 
 

 Buzee 3 
 
In 2018 is de bouw van de derde fase van Buzee na ruim een jaar vertraging van start 
gegaan. Eind 2019 is naar verwachting Masterplan Buzee voltooid. Wij waren vanaf 2010 
nauw bij dit plan betrokken. We brachten adviezen uit aan de hand van de bouwtekeningen 
en namen deel aan de klankbordgroep. 
 
 
 

                            
                                                                                      
                                                                                                                  “Eerste paal” in Buzee 3 
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7. Werkplan 2019-2020 
 
 
Toetsing en advisering nieuwbouw, renovatie en energietransitie 
Wij toetsen, in een zo vroeg mogelijk stadium, ontwerptekeningen van zowel nieuwbouw en  
bestaande woningen in de sociale huur en koopsector op gebruiksvriendelijkheid en sociale  
veiligheid. Ditzelfde geldt voor nieuwbouwplannen voor openbare gebouwen of invulling van  
openbare ruimtes. 
Momenteel doen we dit aan de hand van de WoonKwaliteitsWijzer.  
Binnen de organisatie VACpunt Wonen en SKG-IKOB worden momenteel landelijke toets criteria  
geformuleerd in de vorm van de “GoedWonenCheck”. Zodra deze beschikbaar komen zullen wij  
daarbij aanhaken zodat wij up-to-date advies kunnen verstrekken. 
Gezien de huidige klimaatdiscussies zal de energietransitie hierin een steeds belangrijkere plaats 
innemen. 
 
Woonvisie 
De gemeente heeft in haar woonvisie opgenomen dat wij in de geest van woonkeur  
een adviserende rol krijgen toebedeeld op het gebied van woonkwaliteit en wooncomfort  
bij nieuwbouwwoningen in een vroeg mogelijk stadium.  
Wij gaan ons daarvoor actief inzetten. 
 
Deskundigheidsbevordering 
Om onze adviezen zo actueel mogelijk te maken volgen wij cursussen, bezoeken wij ter zake  
doende projecten en laten ons via beursbezoek informeren. 
 
Werving opdrachten van ontwikkelaars 
Om onze organisatie verder bij potentiële opdrachtgevers bekend te maken hebben wij in 2018  
een informatiefolder ontwikkeld. Deze gaan wij in overleg met en met behulp van de gemeentelijke  
planningslijsten in 2019 pro actief aanbieden bij deze doelgroep.  
 
WMO 
VAC-SD heeft contact en zitting in de werkkamers van het sociaal domein. Wij kunnen daarin op  
ons vakgebied ondersteunen en adviseren. 
 
WKO 
In overleg en in samenwerking met de VVE willen wij naar behoefte een woonkwaliteitsonderzoek  
doen naar de nieuw gebouwde appartementen in de Waterwijk.  
Het doel is steeds, rekening houdend met de woonwensen van betrokkenen,  
het woonplezier en woonkwaliteit bij toekomstige woningbouw en woonomgeving projecten nog  
verder te optimaliseren. 
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8. Afkortingen 
 
 

    WKW  WoonKwaliteitsWijzer     VAC-SD naslagwerk en leidraad 
 

WKO   Woonkwaliteitsonderzoek 
                  

SVO   Sociaal veiligheidsonderzoek in stadsdeel of dorp 
                       

LLB   Levensloopbestendig 
 

PvE   Programma van Eisen 
 

WMO   Wet maatschappelijke ondersteuning 
 

SMWO   Stichting maatschappelijk werk en welzijn Oosterschelderegio 
 

VpW   VACpuntWonen 
               

OTIB  Opleiding- en ontwikkelingsfonds technisch installatiebedrijven  
 

 NOM   Nul op de meterwoningen. 
 

IVVP   Integraal verkeer en vervoersplan 
 

DAEB   Diensten van Administratief Economisch Belang 
 
DAEB-activiteiten       Bouw, verhuur en beheer van sociale huurwoningen 
 
Niet-DAEB                  Huurwoningen in de vrije sector 

 
BIEB   Bouwen in eigen beheer 

  
EPG   Energie Prestatienorm voor Gebouwen 
 
BENG   Bijna energie neutrale gebouwen 
 
ZEN   Zeer energie zuinige nieuwbouw 
 
VAC-SD  Stichting VAC Schouwen-Duiveland Adviescommissie Wonen 
 
CPO   Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
 
SKW   Samen Kwaliteit Waarborgen 
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9. Dankwoord 

 
 

VAC Schouwen-Duiveland dankt iedereen met wie zij in het afgelopen jaar heeft 
samengewerkt. 
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Bronvermelding 
    

     

 Foto’s  VAC Schouwen-Duiveland 

 

 Afbeelding  Zeeuwland 
 

 Logo’s Zeeuwland, LenteAkkoord 
 VACpuntWonen 
 

 Ecowijk Mandora, tekening Building.community 

 

 Tekening Pontes Bos Architecten 
 

 Tekeningen, foto’s Goos Verwoest 

 

 Logo, tekst SKW, VACpuntWonen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                              


