
Stichting Chapeau Woonkringen Contact Algemeen 
Kooikersweg 2 T 073 68 98 716 KvK 5278 0732 
5223 KA ‘s-Hertogenbosch info@chapeau-woonkringen.nl Triodos bank NL97 TRIO 0254 7011 83

Chapeau 
Woonkringen

ALGEMEEN PROGRAMMA VAN EISEN 
voor woonvoorzieningen ten behoeve van Chapeau woonkringen
Randvoorwaarden Algemeen
• Een Chapeau Woonkring is gehuisvest in reguliere woningen, zo goed mogelijk 

geïntegreerd in de wijk. Speciale (bouwkundige) voorzieningen zijn niet vereist. 
• De Chapeau-bewoner wordt zo veel mogelijk behandeld als een reguliere huurder. Hoewel 

de lokale woonkring de hoofdhuurder is, zal de incasso van de huren bij voorkeur - namens 
de woonkring - door de eigenaar (woningcorporatie) plaatsvinden.  

• Chapeau heeft in het algemeen een voorbereidingstijd nodig van circa één jaar, te rekenen 
vanaf de datum van overeenstemming, voordat de huurovereenkomst kan ingaan. 

Randvoorwaarden omgeving 
• Goede aansluiting op openbaar vervoer. 
• Winkels en andere voorzieningen voor de dagelijkse behoeften op loopafstand. 

Randvoorwaarden locatie/complex 
• Parkeerbehoefte voornamelijk voor bezoek en personeel, van de bewoners bezit slechts 

een enkeling een auto. 
• Behoefte aan collectieve buitenruimte met enige fysieke beschutting ten opzichte van 

openbaar gebied (veilig voelen). 
• Nutsvoorzieningen per woning individueel (voorkeur geen gas). 
• Bij meerdere bouwlagen een lift noodzakelijk in verband met toegankelijkheid. 
• Verhuur in combinatie met reguliere verhuur in een complex dat meer woningen omvat dan 

nodig zijn voor de woonkring, heeft de voorkeur. 

Randvoorwaarden woning 
• Huisvesting voor 15 tot circa 20 bewoners.  
• De huisvesting is bestemd voor zelfstandig wonen onder begeleiding. Dit houdt in dat er 

een algemene woonkamer en ruimte voor begeleiding moet zijn van ca. 90 tot 120 m2, met 
de volgende eigenschappen: 
- voorzien van een keuken geschikt voor gezamenlijk gebruik,  
- een kantoortje t.b.v. de begeleiding, met een slaap- en douchemogelijkheid voor de 

slaapwacht,  
- bij voorkeur twee toiletten, 
- de wanden van het kantoor, aansluitend aan aanliggende ruimtes, moeten geluidwerend 

zijn uitgevoerd met een akoestische isolatie van 37 dB of beter (dit i.v.m. frequent 
voorkomende bespreking van gevoelige persoonsgegevens door begeleiders). 

• Appartementen (ca. 60m2 b.v.o.). Indicatieve indeling en ruimtebehoefte:  
- Woonkamer  ca. 22m2 (zitfuncties 3,4 x 3,0; eetfunctie 2,5 x 2,5)  
- Keuken  ca. 7m2 (vrije ruimte voor aanrecht 1,5m2)  
- Hoofdslaapkamer  ca. 15m2 (minimale breedte 3m2)  
- Badkamer  ca.7m2 (voorzien van douchehoek, wastafel en toilet)  
- Berging  ca. 3m2  
- Balkon/buitenruimte  ca. 10m2 (rolstoeltoegankelijk)  
- Entree hal  
- Bezoekerstoilet  
- UTP-kabel vanuit elke woning naar een centraal punt tbv oproepinstallatie. 

• Uitgangspunt is dat de woningen qua afwerking/materialisatie op niveau sociale 
woningbouw worden uitgevoerd.  

's-Hertogenbosch, april 2019
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