
Verslag werkgroep gemeenschappelijke ruimte 12 augustus 2022 
 
 
Aanwezig: Barbara, Peter L. Peter v/d L.(verslag), Stien en Ad. 
 

Raakvlakken andere werkgroepen: Namens de werkgroep bouw neemt Guus deel aan de 
vergadering van de werkgroep gemeenschappelijke ruimte.  

Guus deelt mee dat de gemeenschappelijke ruime als eerste zal worden gebouwd. 
De gemeenschappelijke ruimte wordt een N.O.M. ruimte. Deze krijgt dus een WTW, een 
warmtepomp en een boiler voor het warme water. 
De vragen die namens de werkgroep bouw aan de werkgroep gemeenschappelijke ruimten 
worden gesteld zijn: 

1. Op welke plaatsen wil men warm en koud water?  
2. Waar willen we de buitenkranen? 
3. Hoe willen we de hemelwaterafvoer geregeld hebben? 
4. Willen we opbouw of inbouw stopcontacten in de hobbyruimte? 
5. Wat voor aansluitingen (en waar) wil men in de keuken 
6. Waar willen we de schakelaars voor de verlichting? 
7. Waar moet er een 400V aansluiting komen? (krachtstroom) 
8. Waar en hoeveel buitenverlichting is er gewenst? 

Nadat Guus zijn vragen gesteld had en weer was vertrokken heeft de werkgroep 
gemeenschappelijke ruimte de vragen behandeld en zijn tot de volgende antwoorden 
gekomen: 

1. Keuken, Spoelruimte, Atelier en hobbyruimte. Hier willen we een watervoorziening 
met een mengkraan. 

2. De voorkeur gaat uit naar een kraan aan de oostzijde en een kraan aan de westzijde 
van het gebouw. Wel vorstvrij aangelegd. 

3. We vinden dat de vraag over de hemelwaterafvoer separaat in de ALV neergelegd 
moet worden omdat keuzes niet eenvoudig zijn. Gedacht wordt aan ondergrondse 
opslag zodat zomers de tuin hiermee gesproeid kan worden. Dit is wel erg prijzig. De 
ALV moet hierin beslissen. 

4. In de hobbyruimte gaan we voor opbouw schakelmateriaal en wandcontactdozen 
waarvan 1 aansluiting een 400V aansluiting is. Reden hiervan is dat de ruimte dan 
niet gestukadoord hoeft te worden en deze installatie makkelijk door ons naar wens 
aangepast kan worden. 

5. Pas nadat er een keukentekening gemaakt is kunnen we aangeven waar de 
aansluitingen gemaakt moeten worden. 

6. We wachten de installatie tekening van de installateur af. Hierop kunnen we 
eventuele wijzigingen aangeven. Een extra schakelaar voor de verlichting op de 
zolder/bergruimte van de hobbyruimte  kan dan bepaald worden. Omdat in de 
hobbyruimte met opbouwschakelmateriaal gewerkt word is dit ook eenvoudig zelf 
aan te leggen. 

7. 400V in de keuken op een perilex wandcontactdoos waar de kookplaat moet komen 
en een CEE-form wandcontactdoos in de hobbyruimte. 

8. De buitenverlichting wordt later bepaalt. 



 
 

• Beeldvorming gebruik keuken: Hierbij komen de volgende vragen naar boven, 
gebruiken we de keuken alleen om koffie, thee enz. te drinken, gebruiken we deze 
om thuis gemaakte gerechten op te warmen of  gaan we er ook echt iets koken. We 
willen de ALV dan ook de vraag stellen of er mensen zijn die in de algemene ruimte 
een kookgroep willen gaan vormen. Komt er een kookgroep dan zal er in ieder geval 
een kookplaat met afzuiging moeten komen. De apparatuur die er volgens ons in 
moet komen zijn: Koffiezetter, een voorziening voor kokend water voor de thee, 
grote koelkast, vaatwasser, wasbak met een mengkraan koud/warm water, 
combimagnetron. Geen Quooker. Tevens in de kastjes kopjes en schoteltjes, 
theelepeltjes, gebaksbordjes, gebaksvorkjes en glazen voor thee, bier, fris en wijn. 
We gaan niet voor een hoekkeuken maar voor een rechte keuken. 

Beeldvorming gebruik gemeenschappelijke ruimte (huiskamer). Wat moeten we weten 
voordat we over de inrichting hiervan kunnen beslissen. Het hoofdzakelijke doel van de 
gemeenschappelijke ruimte is elkaar ontmoeten. We willen er een kopje koffie drinken, een 
krant lezen, een verjaardag vieren, een voetbalwedstrijd op de grote TV kijken enz. Omdat 
de ruimte wat beperkt is willen we hier geen bankstel. Voorstel is om de ruimte sfeervol in 
te delen met tafels en prettig zittende stoelen (bijvoorbeeld: kuipstoelen)”. Rechthoekige 
tafels omdat je deze kunt samenvoegen tot een grotere tafel. Ook willen we stoelen 
aanschaffen die je kunt stapelen. Dit voor de momenten wanneer er een vergadering 
gehouden wordt waar iedereen voor is uitgenodigd. De sfeer en aankleding van de ruimte 
bepalen we later als we er wonen. We hebben nu nog geen idee van de akoestiek. Ook de 
verlichting is besproken. We denken nu aan LED verlichting die je op volle sterkte kunt laten 
branden om de ruimte schoon te maken maar ook op een zodanige manier kunt dimmen 
zodat er een sfeervolle verlichting ontstaat. “een goede verlichting van de 
gemeenschappelijke ruimte (huiskamer) is niet eenvoudig te realiseren. We zoeken hiervoor 
ondersteuning buiten onze groep. Bijvoorbeeld: een student met de juiste studierichting 
(“Design”?) kan dit wellicht interessant vinden als afstudeerproject”. 

• Beeldvorming gebruik Atelier. Niet besproken, dit nemen we mee naar de volgende 
vergadering. 

• Beeldvorming gebruik klushok/opslag tuinspullen. Niet besproken, dit nemen we 
mee naar de volgende vergadering 

• Beeldvorming gebruik terras. Niet besproken, dit nemen we mee naar de volgende 
vergadering. 
 
 

Volgende vergadering op vrijdag 16 september 2022 om 14:00 uur bij Peter Leermakers, 
Duivelsberg 13, Veldhoven 


