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CHECKLIST WOONGEBOUW
ALGEMENE PRINCIPES
1

 Is bij de keuze van locatie (terrein, indivueel perceel, …) aandacht besteed aan de mogelijkheden en kwaliteiten ervan nu en in de toekomst?

2

 Is bij de uitwerking van het project reeds vanaf de conceptfase aandacht besteedt aan het integreren van aanpasbaarheid en flexibiliteit?

1

 Is er aandacht besteed aan de aansluiting van het terrein of perceel met het openbaar domein?

2

 Is er op het terrein aandacht besteedt aan de organisatie van de loop- en rijroutes (toegangswegen en paden), ruimte voor parkeren, groenvoorziening, speelruimte, ...?

3

 Zijn de loop- en rijroutes goed gedimensioneerd (voldoende breed, zonder obstakels, drempelloos, een voldoende vrije hoogte, aandacht voor richjtingsveranderingen en niveauverschillen)?

4

 Is er aandacht besteed richtingsveranderingen en het goed overbruggen van niveauverschillen op de looproutes (goede organisatie, gebruiksruimte, materialen, …)?

5

 Zijn eventuele trappen en/of hellingen (maatvoering, leuning, hellingpercentage, treden en randen, bordessen, …) correct voorzien of uitgevoerd?

6

 Is de parkeermogelijkheid dicht bij de toegang tot het woongebouw voorzien?

7

 Zijn er extra parkeervoorzieningen aanwezig als comfortparkeerplaatsen of als ruimte voor hulpverleners?

8

 Is er aandacht besteed aan de doorgangen, deuren en gebruiksruimten om van de parkeergelegenheid tot aan de toegang tot het woongebouw te geraken?

9

 Is de toegang tot het woongebouw duidelijk zichtbaar, goed verlicht en goed bereikbaar van op de openbare weg?

10

 Is ter hoogte van de toegangsdeur voldoende aandacht besteed aan de detaillering (overdekte toegang, vrije breedte, drempelloosheid, gebruiksruimte, type handgrepen, toebehoren, …)?

11

 Zijn toebehoren zoals brievenbussen, bellen en nummers vlot te bereiken en goed bruikbaar voor iedereen?

12

 Is de buitenruimte (toegangswegen, paden, …) voorzien van een goede (indirecte) verlichting en signalisatie?

1

 Is in de inkomhal of sasruimte voldoende ruimte voorzien voor het bedienen van deuren en toebehoren zoals bellen, brievenbussen, ...?

2

 Zijn de bedieningselementen en toebehoren in de inkomhal goed bereikbaar en bruikbaar voor iedereen?

3

 Zijn de circulatieruimten (sassen, gangen, …) in het woongebouw drempelloos, obstakelvrij voorzien van een goede ondergrond en voldoende gebruiksruimte voor iedereen?

4

 Is er aandacht besteed aan richtingsveranderingen en het goed overbruggen van niveauverschillen (meer dan 2cm) op de looproutes (goede organisatie, gebruiksruimte, materialen, …)?

5

 Zijn eventuele trappen en/of hellingen (maatvoering, leuning, treden en randen, bordessen, …) correct voorzien of uitgevoerd?

6

 Is er ook t.h.v. trappen aandacht besteed aan een voldoende vrije doorgangshoogte zodat vb. trapsleeën geen obstakels vormen?

7

 Is t.h.v. deuren en/of versmallingen rekening gehouden met een voldoende grote, vrije ruimte t.o.v. binnenhoeken, wanden, … om deze op een goede manier te kunnen bedienen of doorkruisen?

8

 Is er voor het overbruggen van grote niveauverschillen een (rolstoeltoegankelijke) lift voorzien?

9

 Zijn de bedieningselementen, signalen, ... zowel in de lift als buiten de lift bruikbaar en bedienbaar voor iedereen?

10

 Is in het woongebouw ruimte voorzien voor (extra) bergruimte en gemeenschappelijke functies zoals wasruimten, bergruimte voor buggy's en scooters, ...?

11

 Is er aandacht besteedt aan de organisatie en detaillering van de toegangsdeur tot de private wooneenheid (vrije breedte, bedieningselementen, naamkaartje, …)?

12

 Gebeurt de toegang tot de private wooneenheid drempelloos en is zowel voor als achter de toegangsdeur een goede gebruiksruimte voorzien?

13

 Is de private wooneenheid voorzien om aanpasbaarheid en flexibiliteit mogelijk te laten (beukmaat, bouwdiepte, organisatie van de interne functies, …)?

14

 Zijn de technieken zowel in de gemene delen van het woongebouw als in de private wooneenheid bereikbaar en uitbreidbaar voorzien of uitgevoerd?

15

 Is er aandacht besteed aan een goede (indirecte/ accent-) verlichting en signalisatie in de gemene ruimten (gangen, bergingen, …)?
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