Wat er niet aan zit, hoeft er ook niet af
Per 1 oktober is er een nieuw puntensysteem voor sociale huurwoningen. Haag
Wonen verlaagt daardoor de huurprijs van zo’n 230 woningen. Deze huurders
hoeven daar niets voor te doen. Al onze huurders krijgen in oktober een persoonlijke
brief. Daarin staat wat het nieuwe puntensysteem voor hen persoonlijk betekent. En
staat de puntentelling volgens de nieuwe methode handig op een rijtje.

Volgens de regels moeten de 230 huurders zelf bij ons vragen om huurverlaging. Maar dat
vinden we maar niks. Wij verlagen hun huur zonder dat ze daar zelf om hoeven vragen.
Omdat we dat wel zo netjes vinden. Niemand wil teveel betalen.

Al jaren gematigd huurprijsbeleid
Haag Wonen vindt betaalbare huurwoningen belangrijk. Daarom vragen we al jaren nette
huurprijzen: gemiddeld nog geen 85% van de huurprijs die we mogen vragen volgens de
puntentelling. Dat is ons gematigde huurprijsbeleid. Er zit daarom flink wat ruimte tussen de
huurprijs die we werkelijk vragen en de huurprijs die we mogen vragen. En dat doen wij al
jaren. Door die bandbreedte zijn er bij ons maar weinig woningen met een huurprijs die
opeens hoger is dan de maximale huur volgens het nieuwe puntensysteem. Het geldt maar
voor 1% van onze woningen: 230 van de 22.500.

Bij ons dus geen fantastische jubelverhalen over forse en vele huurverlagingen opeens. Bij
ons zijn de huurprijzen al jaren zoals wij vinden dat ze moeten zijn: gematigd. En dat blijft
bij ons prioriteit. Daar mag u ons op afrekenen.

Heeft u een suggestie of opmerking? Ik houd me altijd aanbevolen en nodig u van harte uit
om mee te denken.
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

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:
Haagse prestatieafspraken

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?

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 naare.clason@haagwonen.nl.

