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Wat verwachten we uit te geven: (x € 1.000)
- dagelijks onderhoud 2.562
- planmatig onderhoud 6.751
- woningverbetering | energiemaatregelen 20.470

Dit gaan we doen:
• schilderwerk 1.062 woningen
• vervanging cv-ketels 183 woningen 
• keukenrenovatie 511 woningen
• douche- en toiletvervangingen 265 woningen
• vervanging van dakbedekking 96 woningen 
• asbestsaneringen 500 woningen
• plaatsing rookmelders 1.867 woningen

Duurzaamheid en kwaliteit
goede woningen die klaar zijn voor de toekomst

Samenstelling bezit

Goedkoop 17,1%
Betaalbaar 70,5%
Duur tot huurtoeslaggrens 12,0%
Duur tot boven huurtoeslaggrens 0,4%

Verkoop:  53 woningen waarvan 5 vrije sectorwoningen en 
 18 onzelfstandige eenheden

Sloop:  De Wijert: 50 woningen en 24 garages
 Selwerd: 31 woningen

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
betaalbare woningen op de juiste plek

Wij gaan met woningverbetering/verduurzaming aan de slag in de volgende 
complexen en wijken:
- Beijum: afronding project Wibenaheerd  30 woningen
- Vinkhuizen 48 woningen
- Oosterpark 163 woningen
- Selwerderwijk-Zuid 98 woningen
januari 2021: oplevering 1.000e woning woningverbetering

 wijkvernieuwingsprojecten
De Wijert              
We zijn in 2020 gestart met de wijkvernieuwing. We slopen in totaal 222 
woningen en 77 garageboxen. In 2021 slopen we 50 woningen en 24 garage-
boxen. En verbeteren/verduurzamen we 96 woningen. 
maart:  *  start woningverbetering 40 galerijwoningen 
2021  Camphuysenstraat 161 t/m 199 (oneven)
  Reviusstraat 161 t/m 199 (oneven)
augustus: * start woningverbetering 56 portiekwoningen
2021  Spieghelstraat 16 t/m 126 (even)
 * 1e fase sloop 
  Spieghelstraat 1 t/m 99 (oneven)
  garageboxen Spieghelstraat 1-24 (even en oneven)
We starten in januari 2022 met de 1e fase nieuwbouw in de 
Spieghelstraat.

Selwerd
We slopen in totaal 95 gezinswoningen aan de Bottelroosstraat, 
Berkenlaan, Lijsterbeslaan, Populierenlaan, Vlierstraat en
Iepenlaan. 

2e helft 2021 start sloop 31 woningen / bouwrijp maken grond
We starten in januari 2022 met nieuwbouw.

We hebben in december 2020 de samenwerkingsovereenkomst met de 
Huurdersraad en de Prestatieafspraken getekend. Door onze bewoners te 
betrekken bij ons werk en onze plannen sluit ons werk en activiteiten beter aan 
op de wensen en behoeften van (toekomstige) huurders. Wij implementeren in 
2021 ons participatiebeleid. Beleid ontwikkeld met onze Huurdersraad.

Wij willen onze bewonerscommissies en klankbordgroepen actiever betrekken. 
We maken gebruik van meerdere kanalen. Digitaal doen we dit bijvoorbeeld via 
een huurderspanel.

Participatie
huurders van nu en de toekomst

Ons doel is schone en veilige wijken en buurten. Waar bewoners fijn wonen en 
zich prettig voelen. In 2021 implementeren we ons leefbaarheidsbeleid. Beleid 
ontwikkeld met onze Huurdersraad.

Financiën - Wij zetten in op financieel gezond blijven
Wij streven naar maximale efficiëntie en de laagst mogelijke kosten. 
        (x € 1.000)

ontvangsten uit verhuur 55.957
uitgaven ten behoeve van verhuur - 30.242
uitgaven t.b.v. investeringen - 23.084
ontvangsten uit verkoop 10.884
belastingen en heffingen - 4.838
uitgaven rente - 10.813
mutatie leningen en portefeuille 1.880
mutatie eigen middelen - 256

Leefbaarheid
levenskrachtige wijken en buurten

Organisatie - Zo doen wij het bij De Huismeesters!

We willen een wendbare en doelgerichte organisatie zijn. Een organisatie die snel op 
veranderingen reageert. Waar nodigen scholen we onze medewerkers bij of om. We 
gaan aan de slag met een gezamenlijke werkwijze en referentiekader.

Onze klant staat centraal in alles wat we doen. 

In 2021: 
• implementeren we ons nieuwe ondernemingsplan
      ‘Scherp aan de wind 2.0’ en onze klantvisie
• kunnen onze bewoners zelf reparatieverzoeken inplannen
• optimaliseren we ons klantportaal
• verbeteren we onze klanttevredenheid - we streven naar A                          

(Aedes-benchmark)

Klant

Participatie
huurders van nu
en de toekomst

Leefbaarheid
levenskrachtige
wijken en
buurten

Duurzaamheid
Kwaliteit
goede woningen 
die klaar zijn voor 
de toekomst

Betaalbaarheid
Beschikbaarheid
betaalbare woningen
op de juiste plek

Organisatie
wij staan voor
goed 
Huismeesterschap

Financiën
wij zetten in op financieel gezond blijven


