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Hoofdstuk 7: Plannen van Eisen 
 

7.1 Plan van Eisen voor woningrenovatie in casco 

Onderstaand is het plan van eisen geformuleerd voor de woningrenovatie in casco welke bestaat uit de 

vastgestelde maatregelen die zowel haalbaar als wenselijk zijn. 

 

Programma van Eisen Casco-woning 

Algemeen 

  Keerruimte in iedere ruimte van minstens 1500 mm bij 1500 mm 

 Versterkte muur bij trap voor mogelijkheid traplift 

 Aanwezigheid van loze leidingen voor aansluiten mogelijke zorgapparatuur 

 (Mechanische) ventilatie voor vocht en stof 

 Gas- en rookmelder met visuele en fysieke alarmering 

Akoestiek 

 Goede isolatie /geluiddempende materialen 

 Stille ventilator 

Licht 

Lichtschakelaars direct naast de voordeur 

Deuren 

 Loze leiding scharnierzijde deur, voor mogelijkheid tot elektrische deur 

Mogelijkheid tot mechanische deuren 

Schuifdeuren 

Geen glazen deur 

Voordeur minimaal 1100 mm breed 

Opstelruimte voor- en achter de deur minimaal 1500 x 1500 mm 

Vloeren 

 Drempelvrij, ook voordeur 

Keuken 

 Verschillende kleur van binnen- en buitenkant van de keukenkastjes 

Mogelijkheid tot verwijderen keukenkastjes onder het aanrecht 

Geen licht reflecterend (wit of RVS) keukenblad 

Mogelijkheid tot plaatsen warmtebegrenzer 

Mogelijkheid tot plaatsen mengkraan éénhendel 

Sanitaire voorzieningen 

 Versterkte muren rondom voorzieningen voor de mogelijkheid plaatsen beugels 

Inloopdouche (zonder wanden) 

Versterkte muur bij douche om mogelijkheid tot plaatsen zitvoorziening 

800 mm vrije ruimte aan zijkant toilet (minimaal bij één toilet) 

Antislip vloer 

Mogelijkheid tot plaatsen mengkranen éénhendel 

Badkamer aangrenzend met slaapkamer met schuifdeur 

Slaapkamer 

 Hoofdslaapkamer minstens 15m2 met breedte minstens 3 meter 

Woonkamer 

 Minimaal 25 m2 met minimale breedte 3,8 meter 
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7.2 Plan van Eisen voor woningrenovatie in nieuwbouw 

Onderstaand is het plan van eisen geformuleerd voor de woningrenovatie in nieuwbouw welke bestaat uit de 

vastgestelde maatregelen die zowel haalbaar als wenselijk zijn. 

  

Programma van Eisen Nieuwbouw-woning 

Algemeen 

  Keerruimte in iedere ruimte van minstens 1500 mm bij 1500 mm 

 Versterkte muur bij de trap voor mogelijkheid traplift 

 Aanwezigheid van loze leidingen voor aansluiten mogelijke zorgapparatuur 

 (Mechanische) ventilatie voor vocht en stof 

 Gas- en rookmelder met visuele en fysieke alarmering 

Akoestiek 

 Goede isolatie /geluiddempende materialen 

 Stille ventilatie 

Licht 

Lichtschakelaars direct naast de klinkzijde van de voordeur  

Deuren 

 Loze leiding scharnierzijde deur, voor mogelijkheid tot elektrische deur 

Mogelijkheid tot installeren van mechanische ondersteuning van deuren 

Gebruik van schuifdeuren 

Geen glazen deuren 

Voordeur minimaal 1100 mm breed 

Opstelruimte voor- en achter de deur minimaal 1500 x 1500 mm 

Vloeren 

 Drempelvrij, ook voordeur 

Vloerverwarming 

Keuken 

 Verschillende kleur van binnen- en buitenkant van de keukenkastjes 

Mogelijkheid tot verwijderen keukenkastjes onder het aanrecht 

Geen licht reflecterend (wit of RVS) keukenblad 

Mogelijkheid tot plaatsen warmtebegrenzer 

Mogelijkheid tot plaatsen mengkraan éénhendel 

Sanitaire voorzieningen 

 Versterkte muren rondom voorzieningen voor de mogelijkheid plaatsen beugels 

Inloopdouche (zonder wanden) 

Versterkte muur bij douche voor de mogelijkheid tot plaatsen zitvoorziening 

800 mm vrije ruimte aan zijkant toilet (minimaal bij één toilet) 

Antislip vloer 

Mogelijkheid tot plaatsen mengkranen éénhendel 

Badkamer aangrenzend met slaapkamer met schuifdeur 

Slaapkamer 

 Hoofdslaapkamer minstens 15m2 met breedte minstens 3 meter 

Woonkamer 

 Minimaal 25 m2 met minimale breedte 3,8 meter 
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7.3 Plan van Eisen voor de wijk 

Onderstaand is het plan van eisen geformuleerd voor de projectlocatie, nader benoemd als wijk welke bestaat uit 

de vastgestelde maatregelen die zowel haalbaar als wenselijk zijn. 

 

Programma van Eisen Wijk 

Algemeen 

 Oriëntatie 

In samenspraak met gemeente 

 Gebruik van symbolen  

Vijver met planten 

Afgesloten tuin/park 

Licht 

In samenspraak met gemeente 

 Straatverlichting tijdig inschakelen 

Verlichtte voet- en fietspaden 

Verlichtte oversteekplaatsen 

Infrastructuur 

 In samenspraak met busvervoerder 

 Regelmatig en bereikbaar openbaar vervoer 

Zorg 

In samenspraak met zorginstanties en begeleiders 

 Instanties en/of begeleiders dichtbij 

Stoepen en wegen 

In samenspraak met gemeente 

 

       

Egaal 

Bij een stoeprand van 250 mm of meer dient valpreventie aanwezig te zijn 

Verhard 

Hellingen volgens vaste normen 

Breedte minstens 1200 mm exclusief de opsluitrand, bij voorkeur 1800 mm of breder 

Obstakelvrij ten minste 900 mm breedte bij obstakels 

Obstakels voorzien van een contrasterende band op een hoogte van 1,50 meter 

Bij fietsparkeerbeugels dient na plaatsing van een fiets minimaal 1200 mm vrij te zijn 

Gescheiden voet en fietspas 

Bij lengte van 75 meter minimaal 1 oppervlak van 1800 mm bij 1800 mm 

Bij een op en afrit dient minimaal 1500 mm bij 1500 mm oppervlak te zijn voor te manoeuvreren 

Aanwezigheid van invalideparkeerplaatsen op max. 50 meter van de woning 

Voorkomen dient te worden dat nabij een op- en afrit een opstelplaats voor afvalcontainers gesitueerd 

wordt 

Minder doorgankelijke wegen voor autoverkeer 

Oversteekplaatsen 

In samenspraak met gemeente 

 

    

‘Regelmatig’ aanwezig  

Voldoende oversteektijd bij stoplichten maximaal 500 mm per seconde 

Aanwezigheid van vluchtheuvel of midden geleider bij bredere oversteekplaatsen 

Bedieningsknop eenvoudig bedienbaar op 1000 mm hoogte 

Bij drukke doorgaande wegen kan gekozen worden voor tunneling, waarbij verlichting t.b.v. sociale 

veiligheid van belang is en de hellingsbaan maximaal 1:20 is 

Psychologische factoren 

Tastbare herinneringen naar het verleden binnen de buurt 

Vrijetijdsbesteding 

In samenspraak met bewoners 

 Mogelijkheid voor inrichten van ontmoetingsplekken  

 

  


