
Reactie op rapport LCHV maart 2022

Beste collegae,

Het rapport van het onderzoek/0-meting is ontvanngen en stemt ons in grote lijnen tevreden. 
Meerdere opmerkingen zijn conform afspraak al opgepakt en gerealiseerd en andere vragen om 
aandacht.

Alvorens op inhoud te reageren onze uitgangspunten:

i. Wij hebben de Vijverberg ingericht op basis van de ervaringen en goedkeuring van 
het Rabobankgebouw in Eindhoven en deze ervaring heeft ons gebracht bij de 
inrichting zoals nu gerealiseerd. 

ii. Verder hebben wij als uitgangspunt genomen dat er per kamer maximaal 1 gezin 
wordt gehuisvest en dit, afhankelijk van de kamer, tot maximaal 6 personen.

iii. Schoonmaak en algemene zaken worden als collectief opgepakt door de bewoners. 
De beheerder/coördinator stimuleert dit en ziet er op toe.

Punt 2.1

Geen verdere toelichting nodig. Taak beheerder/coórdinator.

Punt 2.2

Geen verdere toelichting nodig.

Punt 2.3

Geen verdere toelichting nodig.

Punt 2.4

Geen verdere toelichting nodig op de eerste 3 punten. De temperatuur begrenzing is te bezien of dit 
haalbaar/nuttig is.

Punt 3

Algemeen: de genoemde COA bouweisen en het genoemde PvE 2012 COA zijn ons nooit aangereikt.

Punt 3.1

De vloer van de kamers is of zeil of vloerbedekking. Vloerbedekking lijkt ons geen probleem omdat er 
geen kook en was mogelijkheden zijn en de vloerbedekking gestofzuigd kan worden.



Voor wat betreft de aantal m2 meters per persoon voldoen wij met ons uitgangspunt ii aan het in dit 
punt genoteerde advies om 1 gezin per kamer toe te laten of samen reizende mensen die elkaar 
goed kennen waarmee de norm van 6 personen aldus past.

Punt 3.2

Zie punt 3.1

Punt 3.3

Geen verdere toelichting nodig.

Punt 3.4

Verschoningsruimte is besproken tijdens audit. E.e.a. is/wordt geregeld.

Punt 3.5

Wij hebben de Vijverberg ingericht op basis van de ervaringen en goedkeuring van het 
Rabobankgebouw in Eindhoven en deze ervaring heeft ons gebracht bij de inrichting zoals nu 
gerealiseerd. 

Wij zullen desondanks bekijken in hoeverre het noodzakelijk is om douches toe te voegen en in welke 
mate.

Punt 4.1

Deur is ingekort.

Alle ruimten hebben ramen dan wel ventilatie.

Punt 4.2

Onderdeel huisregels.

Punt 4.3

Is onderdeel van de huisregels en afvalregeling Son en Breugel

Punt 4.4

Niet van toepassing locatie is schoon en niet bekend dat er plagen zijn.

Punt 5.1

Huisregels/afspraken. Taak beheerder/coördinator

Punt 5.2

Beheerder/coördinator is aangesteld.

EHBO post



Beheer/coördinator

Punt 6.3

N.v.t.

Punt 7.1

Uiteraard. Te regelen in huisregels.

Punt 7.2

Wij hebben de Vijverberg ingericht op basis van de ervaringen en goedkeuring van het 
Rabobankgebouw in Eindhoven en deze ervaring heeft ons gebracht bij de inrichting zoals nu 
gerealiseerd. 

We zullen 2 x 4 platen bijplaatsen.
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Deze regels zullen opgevolgd worden en daar waar mogelijk onderdeel uit maken van de huisregels.


