Vernieuwend Haag Wonen
Onze huurders moeten wij zo goed mogelijk van dienst zijn in steeds veranderende
omstandigheden. Dat vraagt om slimme oplossingen. Daarom staat innovatie hoog
op de agenda bij Haag Wonen.
Oplossingen moeten geld en tijd besparen en de waarde voor bewoners en corporatie
vergroten. Om het elke dag een beetje sneller en beter te doen. Voor de huurder en mét de
huurder. Er zijn ideeën genoeg in Den Haag. Klein en groot. Haag Wonen heeft er ook
genoeg. Sommige ideeën voeren we al uit. Andere komen er aan. Een kleine greep:

Lean nieuwbouw
Eind oktober kregen 26 huurders hun sleutels van een nieuw appartement in Tasmanhof.
Gebouwd volgens lean thinking. Haag Wonen schetste de eisen van het gebouw. Bouwers
vulden het kader in uitgaande van hun eigen manier van werken. Met de geselecteerde
aannemer werkten we het plan verder uit, gebruikmakend van beide expertises. Het
resultaat is prachtig, zo vinden ook de kersverse huurders.

Eerste sleutel voor huurders Tasmanhof - 21 oktober 2014

Duurzame slimmigheid
Tasmanhof heeft duurzame slimmigheid waarbij de huurder – uiteraard – centraal staat. De
zonnecollectoren leveren stroom voor verwarming en verlichting van openbare ruimten.
Huurders betalen dus lage servicekosten. De groene daken op de bergingen zorgen voor
een mooi aanzicht en geven regenwater gedoseerd door aan de nog aan te leggen
Zeeheldentuin, een samenwerking tussen buurtbewoners en Haag Wonen.

Gespreid verbeteren
Haag Wonen houdt haar onderhoudsbegroting op peil, ondanks ingrijpende heffingen:
sinds 2008 geven we jaarlijks € 30 miljoen uit aan woningonderhoud. Een nieuwe methode
die we gebruiken is ontwikkelend beheer. Op natuurlijke momenten voegen we nieuwe
zaken toe aan bestaande woningen: dubbel glas, c.v., nieuwe keukens of een
plattegrondwijziging. Bijvoorbeeld als een woning vrijkomt of als al regulier onderhoud in de
planning staat. Minder overlast voor bewoners en de buurt én kostenefficiënt. In 2015 meer
nieuws hierover.

Nieuwe woonproducten
Voor vernieuwing en verbetering is geld nodig. Voor gebouwen die geen maatschappelijke
meerwaarde hebben, zoeken we nieuwe eigenaars. Gericht verkopen dus. Het mes snijdt
aan twee kanten. Met de verkoop van kavels (Van Dijckstraat, Schilderswijk) en turn key
opgeknapte huurwoningen (door heel Den Haag) kunnen bewoners een volgende stap
zetten in hun wooncarrière. En Haag Wonen speelt geld vrij voor investeringen in goed
wonen.

Kavels aan de Van Dijckstraat

Samen Haags
Tot slot: co-creatie. De Zeeheldentuin is een mooi voorbeeld van huurders die zelf
succesvol initiatief nemen. Van een stuk grond in hun wijk wilden zij een buurttuin maken.
Zij regelden de financiering, ontwerpen voor de inrichting en een plan voor het beheer.
Vorige week woensdag ondertekenden we de koop- en beheerovereenkomst.

En zo geeft de Haagse kracht van de stad ook mij altijd inspiratie. Van bewoners die hun
buren overtuigen om – tegen kleine huurverhoging – dubbel glas te nemen in hun
wooncomplex tot huurders die met elkaar zorgen dat de portiek schoon blijft of de
bergingsgangen met elkaar schilderen. En wat te denken van de portieken in Mariahoeve
waar we met bewoners, gemeente en studenten van het ROC Mondriaan portieken heel,
schoon en gezellig maken.

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:

Haag Wonen scoort ruim voldoende bij
vierjaarlijkse visitatie
Nederland wereldkampioen wonen
Jaarverslag 2013

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.

