Wat je allemaal (niet) kunt doen met 10 miljoen
Begin oktober hebben we 10 miljoen overgemaakt naar de schatkist van de
Rijksoverheid. Met één klik. Zoef. Weg. Het is: ons deel van de verhuurderheffing dit
jaar. Het is ook: heel veel geld. En het komt elk jaar terug. Soms dromen we even
weg wat we daar allemaal van hadden kunnen doen.

Circa 70 woningen bouwen bijvoorbeeld. Zo’n 200 woningen grondig verbeteren. Ongeveer
500 woningen een beter energielabel geven. Of 1.000 huurders blij maken met een nieuwe
keuken, badkamer en toilet. Om maar eens wat voorbeelden te noemen.

Wat we vandaag de dag allemaal kwijt zijn aan maatregelen als gevolg van het Rijksbeleid,
zoals die verhuurderheffing, frustreert soms. Toch kunnen we nog steeds veel bereiken als
woningcorporatie. En dat is ook de instelling waarmee we dagelijks ons werk doen. Het
glas is bij ons halfvol. Maar stroomt nou ook weer niet over.

En dus moeten we – moeilijke – keuzes maken. Dat doen we niet altijd graag. Maar wel
verantwoord. Met onze huurders in ons achterhoofd. Wilt u eens van gedachten wisselen
over de keuzes die we maken? Ik ga graag het gesprek met u aan.

Met vriendelijke groet,
Haag Wonen
Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen
Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen bespreken we
als woningcorporatie Haag Wonen actuele
onderwerpen, binnen de kaders van ons
ondernemingsplan 2014-2017. Wat is de status van
onze projecten? Hoe werken we samen met andere
partijen? En wat is ons standpunt ten aanzien van
ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en
regelgeving?

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:
Wat er niet aan zit, hoeft er ook niet af
Haagse prestatieafspraken
Kiezen in de sociale huurvoorraad
Betaalbare woning van onschatbare waarde

De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag Wonen. Onder andere het
college en de gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam, functie,
organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar e.clason@haagwonen.nl.

