2011 in het kort
Het jaar van veel onderhoud én de oplevering van Den Haags nieuwste woontoren: De
Kroon. Voor het eerst de nieuwe EU-norm hanteren én de rug recht houden voor grote
gezinnen. Maar bovenal vast blijven houden aan de kern van onze dienstverlening:
mensen een thuis bieden. Dat was 2011. In deze Haags Wonen de eerste cijfers.

De beheerlasten per verhuureenheden daalde drastisch. Van € 603,00 in 2009 naar
ongeveer € 520,00 in 2011.
De investeringen in het onderhoud van de woningen van onze huurders nam juist
iets toe. In 2011 investeerden we ongeveer 31 mio Euro. In 2012 staat er 35 mio
Euro op de begroting.
De invoering van de nieuwe inkomensnorm voor sociale huur vormde een
uitdaging. Met 1.243 verhuringen binnen de norm voldeden we met een
percentage van 92,40% aan de door Europa gestelde eisen.
Ondanks de crisis wisten we het aantal huisuitzettingen door huurachterstand
stabiel te houden. In 2010 waren er 60 huisuitzettingen wegens huurachterstand,
in 2011 55 huisuitzettingen.
In 2011 leverden we 155 nieuwe sociale huurwoningen op, 112 koopwoningen en

20 huurwoningen met een huur boven de sociale huurgrens. In woontoren De
Kroon werden 128 nieuw opgeleverde sociale huurwoningen verhuurd.
We investeerden ongeveer 1,5 mio Euro 'extra' in duurzaamheidsmaatregelen.
Overige duurzame investeringen zitten in de onderhoudsbegroting. Duurzaamheid
zit namelijk standaard in ons beleid - dat is zo vanzelfsprekend, dat we het niet
apart meten.
Onder onze huurders vind je twee huurdersorganisaties, twee klantenpanels, 54
bewonerscommissies en talloze niet-georganiseerde, maar zeer actieve bewoners.
Wilt u over dit onderwerp verder van gedachten wisselen? Ik nodig u van harte uit een email terug te sturen!
Met vriendelijke groet,
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? Elke twee à drie
weken reflecteren we zo op de actualiteit.

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:
Rolmodellen zorgen voor rustige Oud & Nieuw
Klaar met woonoverlast
Succesvolle aanpak terugdringen
huisuitzettingen
Thuis in de Schilderswijk

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 email met uw naam, functie, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar
e.clason@haagwonen.nl.
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