Jaarverslag 2011: hoogtepunten en stof tot nadenken
Het jaarverslag van Haag Wonen over vorig jaar is online beschikbaar. U vindt
het hier. Ook kunt u de verslagen over 2010 en 2009 terugvinden.
Door middel van facetnavigatie kunt u online snel specifieke informatie vinden.
Wilt u liever het hele jaarverslag als document downloaden? Dat kan hier.
We hebben ook een beknopter jaarverslagmagazine gemaakt. Dit kunt u hier
downloaden.
Uiteraard zijn alle versies terug te vinden op www.jaarverslaghaagwonen.nl.
Het jaarverslag 2011 van Haag Wonen is een schat aan informatie die
u doelgericht kunt doorzoeken. Voor Haag Wonen zijn de bewoners natuurlijk
de belangrijkste maatgever voor succes. In dat opzicht zijn de hoogtepunten
van vorig jaar duidelijk:







Met 92,2% sociale verhuur aan de EU-doelgroep en 76% sociale verhuur
aan de BBSH-doelgroep staan we pal voor onze kerntaak.
De uitbreiding van bewonersvertegenwoordiging voor de huurders van
963 woningen.
Opnieuw een daling van het aantal huisuitzettingen van bewoners met
een huurachterstand (van 60 naar 57).
Midden in het centrum staat de nieuwe trots van Haag Wonen en de
stad; De Kroon heeft niet alleen 128 vrije sectorwoningen en
bedrijfsruimte, maar ook 125 sociale huurwoningen.
Wederom een daling van de bedrijfslasten - een gezond Haag Wonen
betekent een sterke verhuurder voor onze bewoners.

Natuurlijk plaatsen we de resultaten uit 2011 ook in het licht van de
ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting. Hoeveel bereiken we nog in de
(voormalige) krachtwijken, hoe gaan we om met scheefwonen, welke tendens
zien we in de wachttijden en doorstroming? Hoe behouden we wat we bereikt
hebben als we straks moeten bijdragen aan de huurtoeslag?
Haag Wonen blijft ook in 2012 kritisch nadenken over dit soort zaken. Via deze
e-mailnieuwsbrief houd ik u op de hoogte van onze bevindingen en
maatregelen. Wilt u over een onderwerp verder van gedachten wisselen? Ik
nodig u van harte uit een e-mail 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?

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:
Wij hebben geen derivaten
2011 in het kort
Succesvolle aanpak terugdringen
huisuitzettingen

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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