Thuis in de Schilderswijk
De Schilderswijk: geen leegstand, een divers woningaanbod voor lage inkomens en
veel kinderen en jongeren die barsten van het talent. Dat is geen fraai
toekomstbeeld, dat is de Schilderswijk anno nu.

De recente stadsvernieuwing in de Schilderswijk is merkbaar en zichtbaar. De
grootschalige herstructurering in de jaren '80 en '90 heeft geresulteerd in een
woningvoorraad die voor het grootste deel in orde is. Ook bruist de wijk met al zijn
verschillende culturen en soorten ondernemingen. Talent is er volop: scholier,
ondernemer, zanger, danser en kunstenaar.

Dat wil niet zeggen dat de Schilderwijk voorop loopt op alle gebieden. Er is sprake
van een grote onderwijsachterstand, er zijn veel uitkeringsgerechtigden, overlast
en criminaliteit zijn te hoog en veel bewoners leven in de anonimiteit en zijn vooral
bezig met overleven.
Daarom zet Haag Wonen vooral in op de sociale vernieuwingsopgave binnen de
wijk. We ondersteunen en starten initiatieven die een bijdrage leveren aan het
rondkomen en vooruitkomen van onze huurders. Natuurlijk zonder de fysieke
uitstraling uit het oog te verliezen. In 2011 bijvoorbeeld werken we samen met
bewoners aan de verbetering van ongeveer 1.000 woningen.

Al het goede komt van binnen!
Bestaande en instromende huishoudens met een wat hoger inkomen wil Haag
Wonen voor de wijk behouden. Dit doen we door deze bewoners genoeg
wooncarrièreperspectief te bieden binnen de wijk. Door middel van
woningverbetering, onderhoud, verkoop en nieuwbouw waar dat kan en nodig is.
Voor lage inkomensgroepen blijven we werken aan passende, goed betaalbare
woningen. Belangrijk daarbij is om tegelijkertijd kansen te creëren voor een beter
maatschappelijk perspectief.

In de wijk Mariahoeve hebben we met andere corporaties een succesvolle pilot
gedraaid met het toewijzen van woningen aan mensen met vergelijkbare
leefstijlen binnen hetzelfde complex. Similaire leefstijlen verkleinen de kans op
overlast en vergroten het aantal burencontacten. Haag Wonen zou dit principe
graag toepassen binnen de Schilderswijk.

Europa gooit roet in het eten
Haag Wonen investeert dus veel in de sociale en fysieke aanpak van de
Schilderswijk. Alle goede bedoelingen ten spijt; de Europese beschikking over de
inkomensgrens en huurlimiet beperkt wel onze financiële en volkshuisvestelijke
mogelijkheden. Haag Wonen heeft minder ruimte voor het plaatsen van
huishoudens met een laag middeninkomen (ca. bruto € 33.000,- tot € 44.000,- per
jaar). Ook zijn we beperkt in de voorraad die we mogen bouwen voor
wijkbewoners die een hoger inkomen hebben.
Als corporatie zijn we daardoor meer en meer beperkt om in buurten waar we
bezit hebben een kansrijke mix van inwoners te helpen bewerkstelligen. En dat
pakt negatief uit voor Hagenaars met minder kansen. Juist voor hen is een veilige
en kansrijke thuisbasis van belang. Want van daaruit kunnen zij zich ontwikkelen;
de taal leren en hun weg vinden.

Haag Wonen. Welkom thuis.
Met vriendelijke groet,
Karin van Dreven
directeur/bestuurder

