
Checklist 
woonwensen

Omgeving
Voorzieningen

 Winkels voor dagelijkse boodschappen binnen kwartier lopen van huis.

 Zorgvoorzieningen in de buurt (apotheek, huisarts en/of medisch centrum binnen kwartier 
lopen van huis).

Openbaar vervoer in de buurt
 Frequentie van de buslijnen.

 Veiligheid op de buslijnen en op de halte en route naar huis, vooral ’s avonds en ’s nachts.

 Snel en goed bereikbaar NS-station.

Recreatie en vrijetijdsbesteding in de buurt
 Mogelijkheden voor activiteiten in clubverband en het volgen van cursussen.

 Aanwezigheid/bereikbaarheid van gewenste voorzieningen voor frequent gebruik (bijvoorbeeld 
stadscentrum, theater, bioscoop, bibliotheek, overige culturele voorzieningen).

 Groen en natuur (fietsen, wandelen, varen).

 Sociale contacten in de buurt (onderhouden/uitbreiden sociaal netwerk in de buurt, inventarisatie 
van mogelijkheden als clubs en verenigingen aansluitend op persoonlijke interesses).

Veiligheid in de buurt
 Verkeersveiligheid (oversteken, aanwezigheid van voldoende fiets- en  wandelpaden), ook met 

rollator, scootmobiel en rolstoel.

 Voldoende straatverlichting.

 Algemeen gevoel van veiligheid in de buurt.

 Een WhatsAppgroep van de buurt om op de hoogte te blijven en elkaar te informeren.

Gebruiksgemak
Flatgebouw of appartementencomplex

 Lift, zitje in lift, zitjes in entreehal.

Algemeen
 Gewenst aantal kamers.

 Alle vertrekken gelijkvloers of mogelijkheden voor traplift, creëren slaap kamer,  badkamer en 
toilet op begane grond.

 Optimale indeling binnenshuis.

 Centrale verwarming met regelbare thermostaat in alle vertrekken. 

 Balkon, terras of tuin met voldoende ruimte voor minimaal twee personen. 

 Bewerkelijkheid tuin.



Toegankelijkheid
Flatgebouw of appartementencomplex

 Entree op maaiveld, zonder (hoge) drempels, toegangsdeur gemakkelijk te openen.

 Lift gemakkelijk te openen, ook voor rolstoelgebruiker.

 Lift groot genoeg voor rolstoelgebruiker, met bedieningsknoppen op reikhoogte en voldoende 
in- en uitstaptijd.

Algemeen
 Brievenbus, deurbel en huisnummer laag genoeg geplaatst. 

 Rolstoeltoegankelijk toilet en badkamer.

 Vrije doorgangen in huis minimaal 85 cm breed. 

 Toegangspaden tot voordeur breed genoeg voor rolstoel.

Aanpasbaarheid
 Mogelijkheden voor bevestigen handgrepen in badkamer en toilet (muren stevig genoeg).

 Mogelijkheden om de woning drempelloos te maken.

 Mogelijkheden om doorgangen in de woning op 85 cm breedte te maken. 

 Mogelijkheden voor het samenvoegen van twee kamers om een grotere slaapkamer te creëren 
en/of gewenste looproute naar badkamer/toilet te bereiken. 

 Mogelijkheden voor het samenvoegen van twee kamers om een grotere badkamer, keuken of 
woonkamer te creëren.

 Mogelijkheden voor aanbouw aan woning (slaap- en badkamer en toilet beneden).

Woningveiligheid
Flatgebouw of appartementencomplex

 Goede verlichting entree, trappenhuis, galerijen of verdiepingshallen, afsluitbaarheid entree.

 Stroefheid trappen en galerijen. 

 Goede zichtbaarheid traptreden. Aanwezigheid deurtelefoon.
 
Algemeen

 Inbraakbeveiliging.

 Veiligheid badkamer (voldoende ruimte, aparte douche, aanbrengen van  handgrepen, vloer niet 
te glad, thermostaatkraan) en keuken.

 Bedieningsgemak algemeen (niet hoeven reiken, klimmen of zwaar tillen). 

 Geen gladde oppervlakken.

 Geen hoogteverschillen.

 Geen drempels hoger dan 2 cm.

 Voldoende stopcontacten in iedere ruimte (overbodigheid verlengsnoeren). 

 Toilet niet te ver van slaapkamer.

Extra bij het boek Prettig blijven wonen
Zie consumentenbond.nl/prettigblijvenwonen.

http://consumentenbond.nl/prettigblijvenwonen
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