Sterke Deal Schilderswijk
Eergisteren, 30 oktober 2012, is de Deal Schilderswijk gepresenteerd.
Een set – met name sociale – maatregelen om de kracht van de
Schilderswijk te versterken. Wij zijn heel blij met de extra aandacht die
de wijk met deze deal krijgt.
Haag Wonen vindt het belangrijk dat bewoners zich thuis voelen in hun eigen
woning en woonomgeving. Dat zit in goed onderhouden woningen, maar
evenzeer in een ordentelijke openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Die
basis moet op orde zijn.
De winst van de Deal Schilderswijk is dat juist hier de nadruk op wordt gelegd.
Zaken die onze huurders ook continu aangeven als belangrijkste
aandachtspunten.
Sterke samenwerking
Juist in een dynamische en complexe wijk als de Schilderswijk, zijn we voor het
optimale resultaat van elkaar afhankelijk. De goede samenwerking in de wijk
met diverse partijen koesteren we. Een mooi voorbeeld is de Delftselaan:
samen met de gemeente en vele andere partijen hebben we de Delftselaan in
de lift gekregen. Haag Wonen heeft concreet 57 woningen veiliger en lichter
gemaakt. Een betere uitstraling en extra beveiliging hebben geleid tot meer
veiligheid.
Een ander voorbeeld: de realisatie van vier buurtkamers waar wijkagent en
toezichthouder en wie maar aan wil sluiten wekelijks een vast contactpunt zijn
voor huurders van Haag Wonen en hun buurtgenoten.

Meer met minder – zeker nu
Haag Wonen is op dit moment financieel gezond, maar heeft ook te maken met
een onzekere toekomst waarin er veel heffingen op ons af komen. Juist daarom
ook is het belangrijk dat we een gezamenlijke koers hebben. Wij onderstrepen
de gebiedsgerichte, integrale aanpak zoals in de Deal Schilderswijk beschreven.
Alleen wanneer we uitgaan van de kracht van de wijk, de inzet bundelen en
ontkokeren kunnen we ‘meer met minder’.
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.

