Werk aan de woning!
De bouwlamp op Mariahoeve
Naast regulier onderhoud startte Haag Wonen in 2012 drie
grootschalige opknapprojecten: dit jaar en volgend jaar verbeteren we
uitgebreid 800 woningen in drie wooncomplexen.

De grootschalige verbetering van de drie woonflats aan het Isabellaland
(Mariahoeve) is één van die projecten. De drie grote blikvangers van de wijk
- ‘groen’, ‘blauw’ en ‘geel’ genoemd, naar de kleurvlakken op de gevels –
markeren de noordgrens van de stad. Eind jaren ’60 gebouwd, zijn ze na bijna
50 jaar toe aan een ingrijpende opknapbeurt.

Bij Isabellaland investeren we in comfort in de badkamer, energiebesparing met
dubbel glas en extra isolatie en een veilig 'welkom thuis-gevoel' met lichte
entrees, trappenhuizen en galerijen. Zo behouden we 216 gewilde woningen in
een vertrouwde buurt.

Meer met minder – zeker nu
De opknapbeurt, de feiten






Van de 216 woningen (3 gebouwen van 72 woningen) zijn de eerste 72
opgeknapt. Het groene gebouw is van binnen - volgens planning - klaar.
De komende maanden knappen we steeds 24 woningen op, tot we naar
verwachting eind 2013 alle woongebouwen rond hebben.
De bewonerscommissie zit vrijwel wekelijks met ons aan tafel en leidt
samen met Haag Wonen het onderhoud in goede banen.
Bewoners ervaren het project als heftig. Veel bewoners zijn al een dagje
ouder. Een grote verbouwing van je huis in drie weken, douchen in
cabines op de parkeerplaats: het is niet niks.
Voorbereiden en uitvoeren doen we daarom samen met bewoners. En
we zoeken naar oplossingen wanneer het bewoners teveel wordt.

Aanzienlijke heffingen hangen de corporatiesector boven het hoofd. Van
huurders krijgen we geregeld de vraag: gaat Haag Wonen snijden in het
onderhoudsbudget?
Ons antwoord: onderhoud schrappen is het laatste wat we doen.
We gaan wel kijken of we meer kunnen halen uit iedere euro die we aan
onderhoud besteden. Onze nieuwbouwplannen hebben we voorlopig – op twee
na – een jaar vooruitgeschoven. Maar boet je in aan woningkwaliteit, dan boet
je in aan woonplezier voor de huurder. En dat is het laatste dat we willen.

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
behandelden onder meer de thema's:
De bouwlamp op de Schilderswijk
Rolmodellen voor een rustige Oud & Nieuw
Wie wil er nou in de Schilderswijk 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 email met uw naam, functie, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar
e.clason@haagwonen.nl.

