2010 in het kort

2010. Het eerste jaar waarin Haag Wonen aansprekende prestaties neerzette die
voortvloeiden uit het nieuwe Ondernemingsplan. In deze Haags Wonen een aantal
opmerkelijke cijfers.

In 2010 investeerden we meer
woningen van onze huurders.

In 2010 leverden we

dan € 30 miljoen in het onderhoud van de

310 nieuwbouwwoningen op. Daarvan zijn 159 woningen
bestemd voor de sociale verhuur.

1.274 van onze bestaande woningen kregen nieuwe bewoners. 77% van die bewoners
heeft een laag inkomen volgens de BBSH-norm. De voorgeschreven norm was 70%.

Vanaf 2011 komen mensen met een inkomen boven € 33.614 niet meer in aanmerking
voor een sociale huurwoning. In opdracht van Haag Wonen berekende NIBUD dat 2persoonshuishoudens minimaal € 36.000 nodig hebben om een passende woning te
kunnen huren.

Onze Sociale Incasso Procedure blijft vruchten afwerpen. Het aantal huisuitzettingen
wegens huurachterstand daalde in 2010 verder naar 60. In 2009 waren dit er nog
97, in 2008 107.

In de zomer lieten 500 kinderen hun talenten zien in Morgenstond, Zeehelden,
Mariahoeve en Centrum. Haag Wonen Moves You bood talent een platform en werd
samen met buurtverenigingen georganiseerd.

Haag Wonen investeerde in 2010 ongeveer € 1,3 miljoen in duurzaamheidsactiviteiten.
Niet alleen door woningen te verduurzamen, maar ook door het ondersteunen van
onderzoek en vooral de bewustwording van bewoners.

91% van de sociale huurwoningen in het multifunctionele gebouw Mixx Inn in Den Haag
Zuidwest is verhuurd. Van de overige huurwoningen was in 2009 28% verhuurd; de

prognose voor 2011 is 82%.

Haag Wonen is een puur Haagse woningcorporatie. Onze klanten, daar draait het om. Dat
willen we laten zien in onze dienstverlening en in onze uitstraling. Daarom hebben we in
2010 de huisstijl aangepast.

Haag Wonen onderschrijft onverminderd de ambities van de (kracht)wijkenaanpak. Met
een investering van meer dan € 23 miljoen liggen we zelfs voor op schema.

Haag Wonen. Welkom thuis.
Met vriendelijke groet,
Karin van Dreven
directeur/bestuurder

