Wat doet Haag Wonen in 2013?
Wat doet de woningmarkt in 2013? Wat staat de corporatiesector dit jaar te wachten?
De antwoorden zijn nog verre van vast omlijnd. Tegelijkertijd is voor veel
woningzoekenden hun vraag uiterst concreet, en prangend: waar vind ik een woning
die bij mij past en die ik kan betalen?

‘Bij ons’, hoopt Haag Wonen in 2013 weer veel mensen te kunnen antwoorden. Door een
specifieke woonvraag of kleiner budget zijn veel huishoudens uitgesloten van de koopmarkt
en de vrije huursector. Juist nu bewijst de corporatie – met betaalbare woonruimte – haar
grote meerwaarde:

Jaarplan 2013
Haag Wonen biedt ook dit jaar onderhouden woningen, betaalbaar en passend, voor
mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien. Adequate dienstverlening krijgt de huurder
daar vanzelfsprekend bij en steun als het even minder gaat.
Bent u benieuwd naar onze plannen voor 2013? Wilt u bijvoorbeeld weten waar we
meer dan € 50 miljoen aan uitgeven? Of hoe onze investeringen zich verhouden tot
de verkopen? En binnen hoeveel dagen we eenvoudige reparaties uitvoeren?
U leest het in ons jaarplan. Hier downloadt u de interactieve PDF van ons jaarplan.*
* Opent dit document niet? Dan kunt u op http://get.adobe.com/nl/reader/ het geschikte programma downloaden.

Wilt u eens van gedachten wisselen over onze plannen? Ik nodig u van harte uit. U kunt mij
bereiken op (070) 388 04 65 of op karin.van.dreven@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 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:

Huurder dupe regeerakkoord
De bouwlamp op Mariahoeve
De bouwlamp op de Schilderswijk
Haag Wonen krijgt A1-status

