Ons jaarverslag 2012 is uit
'Een huurder zei laatst: 'Haag Wonen is thuiskomen'. Dat stemt trots.'
Het jaarverslag van Haag Wonen over 2012 is rond. Een jaar dat we niet snel
vergeten. Omdat de sector trilde op haar grondvesten, maar ook omdat des te
duidelijker werd dat Haag Wonen een goede koers vaart, zo oordelen huurders en
toezichthouders. En van een goede koers profiteert onze huurder.
Een bloemlezing uit de resultaten van vorig jaar:



94% van de vrijgekomen woningen verhuurden we aan huishoudens met een
inkomen tot € 34.095.



In totaal investeerden we in 2012 € 50,9 miljoen in de woningen van onze
huurders.



Ook onze drie ingrijpende verbeterprojecten sprongen in het oog: in de
Schilderswijk, Mariahoeve en de Heesterbuurt – met een verbetering van
wooncomfort, energiezuinigheid, uitstraling en veiligheid.



Voor onze afhandeling van reparatieverzoeken scoorden we in de evaluatie over
kwartaal 4 een 7,6 op klanttevredenheid.



Het Centraal Fonds Volkshuisvesting waardeerde Haag Wonen voor het tweede
jaar op rij met de financiële A-status.



De nieuwbouw in Wateringse Binnentuinen en de Rivierenbuurt is in 2012 gestart.
In 2013 leveren we naar verwachting zo’n 100 nieuwe woningen op.

Ons jaarverslag bekijken?
Het volledige jaarverslag leest u op www.jaarverslaghaagwonen.nl.
Bovendien hebben we onze huurders, samenwerkingspartners en medewerkers gevraagd
naar hun jaar 2012. Op video vertellen ze wat hen bezig hield.

Meer informatie
Tot slot: wilt u eens van gedachten wisselen over de inhoud van ons jaarverslag?
Over de resultaten of over onze toekomstplannen? Neem gerust contact met mij op.
Via karin.van.dreven@haagwonen.nl of (070) 388 04 59.

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 2010-2014. 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
vindt u hier:
'Standpunten van Haag Wonen'.

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.

