Haag Wonen 2013 in het kort
2013 was het jaar van grootschalige verbetering van ruim 800 woningen en de
oplevering van bijna 100 nieuwe sociale huurwoningen. Het jaar van het
Woonakkoord en van de start van de reorganisatie bij Haag Wonen. In deze Haags
Wonen de eerste jaarcijfers.

In 2013 heeft Haag Wonen 800 woningen uitvoerig verbeterd. We plaatsten onder meer
nieuwe keukens en badkamers in Isabellaland en in de Heesterbuurt, we deden
schilderwerk en plaatsten nieuwe portieken in de Jacob Catsstraat en bevestigden nieuwe
gevels aan de Lozerlaan.

In totaal investeerden we in 2013 circa € 50 miljoen in de woningen van onze huurders.

92% van de vrijgekomen woningen verhuurden we aan huishoudens met een inkomen
tot € 34.229,-. De Europese norm is 90%.

We hebben 91 nieuwbouwwoningen opgeleverd, waarvan 40 eengezinswoningen. 56
sociale huurwoningen in Wateringse Veld en 35 eengezinswoningen in de Rivierenbuurt. In
de Tasmanstraat startten we de bouw van 26 sociale huurwoningen.

Het aantal huisuitzettingen door betalingsachterstand is in 2013 gestegen tot 74 (in
2012 kwamen we uit op 64). Door de economische crisis zijn er meer bewoners met
financiële problemen.

Het cijfer voor klanttevredenheid was in 2013 gemiddeld een 7,2.

Op 18 november is SEPA bij Haag Wonen probleemloos live gegaan. Met SEPA gaat
iedereen in Europa op dezelfde manier betalen en betalingen ontvangen. Haag Wonen is
er klaar voor.

Voor 2014 hebben we een reorganisatie aangekondigd. Een pijnlijke maatregel, maar
noodzakelijk om slimmer en slanker te worden en zo onze huurders zo goed mogelijk te
blijven bedienen.

Haag Wonen ontwikkelde eind 2013 een nieuw ondernemingsplan voor 2014-2017. Het
ondernemingsplan komt in de loop van 2014 online op haagwonen.nl.

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 20142017. 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 formeert organisatie verder
rond huurders (11 oktober 2013)
Haag Wonen Zomerrapport 2013
(22 augustus 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.

