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Wonen Limburg is een 
organisatie die maatschappelijke 
vraagstukken signaleert en 
helpt oplossen. 

Ons belangrijkste instrument daarbij is ons 
vastgoed. Het is in de eerste plaats onze 
verantwoordelijkheid dat er voldoende, 
betaalbare woningen beschikbaar zijn. 
Maar we kijken nooit met de verkokerde blik 
van een vastgoedorganisatie. Het belangrijkste 
is dat we bewoners kansen bieden zodat 
ze zich thuis voelen in hun huis en in hun 
buurt. Daarom organiseren we nieuwe 
verbindingen met bewoners, gemeenten en 
maatschappelijke partners die de kloof tussen 
kansrijk en kansarm verkleinen. Uitgangspunt 
moet altijd de behoefte van onze bewoners 
zijn. Die betrekken we daarom intensief en 
vroegtijdig bij al onze plannen.

We zijn bereid om ons over elk maatschappelijk vraagstuk 
in onze wijken en buurten te buigen, op voorwaarde 
dat het:
• geen risico vormt voor de continuïteit van onze 

dienstverlening;
• gebeurt in verbinding en in samenwerking met 

bewoners en relevante maatschappelijke partners, 
waaronder u.

Die verbinding is voor ons van het grootste belang. Als we 
daarom één onderwerp willen agenderen voor het overleg 
met u dit jaar, dan is het integraliteit.

Betaalbaarheid

Preventie en vroegsignalering
De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in 
betaalbaarheidsmaatregelen. Zó veel, dat we denken 
binnen onze mogelijkheden vrijwel het maximale effect 
te hebben bereikt. Op de gemeentekaart ziet u hoe 

die maatregelen zich vertalen naar een betaalbaar 
woningaanbod in uw gemeente. Ook de komende jaren 
zetten we bewezen initiatieven als het tweehurenbeleid 
en de inzet van budgetcoaches voort. Daarnaast zetten 
we beperkt in op aanvullende maatregelen. Beperkt, 
want onze investeringsruimte wordt beïnvloed door twee 
overheidsmaatregelen gericht op betaalbaarheid: de 
bevriezing van de huurprijs in 2021/2022 en de eenmalige 
huurverlaging voor huurders met een laag inkomen. 

Verder willen we samen met u kijken wat er nog beter 
kan op het gebied van preventie, vroegsignalering en 
schuldhulpverlening, mede vanuit het Woonlastenpact dat 
we eind 2020 met de acht grootste corporaties in Limburg 
ondertekenden. We zijn ervan overtuigd dat op dit vlak 
nog veel winst te behalen is. In dat kader hopen we dat u 
kritisch wilt kijken naar de gemeentelijke lasten voor uw 
inwoners. Ook hier geldt dat we in een brede coalitie willen 
werken. Met u, in het kader van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening, in een regierol. 

INTEGRAAL SAMENWERKEN

Integrale samenwerking in nieuwe verbindingen 
kunnen we het best illustreren aan de hand 
van drie voorbeelden van gebiedsontwikkeling: 
in Keent/Moesel in Weert, in Eygelshoven en 
in Horst-West. Op deze plekken ligt een grote 
herstructureringsopgave. Die pakken we op in 
een projectorganisatie met alle partijen die in 
het gebied actief zijn. Samen met bewoners en 
andere belanghebbenden brengen we de brede 
maatschappelijke opgave in de wijken in kaart. 
Pas daarna bepalen we welke partij welk instrument 
inzet om het beste resultaat te bereiken. Dat is dus 
een andere manier van kijken dan vanuit de smalle 
blik van de eigen organisatierol.  

EXTRA AANDACHT VOOR TWEE THEMA’S

Woningcorporaties en huurdersorganisaties 
vinden dat de twee thema’s ‘woonlasten’ en 
‘statushouders’ in Midden-Limburg hoog op de 
agenda horen. Samen met alle gemeenten willen 
we deze twee thema’s via concrete bestuurlijke 
opdrachten goed in beeld krijgen. Waar nodig 
nemen we de verantwoordelijkheid om de aspecten 
die voor verbetering vatbaar zijn, aan te pakken.
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Wonen, zorg en bijzondere 
bewonersgroepen

Integrale aanpak sociaal domein
De toenemende vraag naar zorg aan huis – zowel 
van ouderen en zieken als mensen met psychische 
problemen – komt steeds vaker op het bord van de 
corporatie terecht. Wij willen niet op de stoel van de 
zorgpartijen gaan zitten, maar voelen wel een sterke 
verantwoordelijkheid. Vanuit onze eigen professionele, 
signalerende rol, maar ook vanuit de overtuiging dat onze 
huurders niet de dupe moeten worden van gaten die vallen 
in het sociale weefsel. 

Het is daarom van belang dat we integraal het gesprek 
blijven voeren over wonen en het sociaal domein. In 
Weert hebben we het overleg met u en zorgpartners op 
casusniveau gelukkig prima op de rit, en slagen we er 
meestal ook in om samen goed werkende collectieve 
oplossingen te realiseren. Om ervoor te blijven zorgen dat 
mensen met complexe hulpvragen niet tussen wal en schip 
vallen, is het nodig dat we: 
• werk blijven maken van evenwichtige wijken;
• de consistentie van de aanpak samen borgen. 

Het kwaliteitskader dat we samen met een aantal 
gemeenten ontwikkelden aan de hand van casussen uit 
uw regio helpt hierbij.

Wonen Plus
In uw gemeente startten we onder de naam Wonen 
Plus een pilot voor vijftien zorgwekkende zorgmijders. 
Zij zijn niet plaatsbaar binnen het huidige aanbod 
beschermd wonen (BW) én niet te handhaven binnen de 
maatschappelijke opvang (MO) én er zijn geen andere 
(voorliggende) voorzieningen voor hen. Na een positieve 
evaluatie zetten we deze aanpak graag structureel met 
u voort.  

Samenwerking op één plek
Samen met u werken we aan een plan om fysiek te gaan 
samenwerken op het sociaal domein. We zoeken met u 
en andere partners naar een geschikte locatie, die we 
samen bekostigen.

Huisvesting statushouders
In een aantal gemeenten zijn we gestart met een andere 
vorm van woningtoewijzing bij de huisvesting van 
statushouders. Deze andere manier van werken levert een 
aantal voordelen op. Graag spreken we met u af dat we 
in 2022 ook in Weert deze nieuwe manier van toewijzen 
uitproberen en evalueren. 

Ervaringsdeskundige en overwegingsgroepen
Sinds 2020 zetten we ook in uw gemeente een 
ervaringsdeskundige in. Die slaagt erin op een 
constructieve manier in contact te komen met bewoners 
met complexe meervoudige problematiek. Hierdoor wordt 
overlast opgelost en worden ontruimingen voorkomen. 
Vanaf 2021 breiden we deze aanpak uit: onder leiding van 
de ervaringsdeskundige starten we overwegingsgroepen 
op, waarin bewoners weer in hun kracht worden gezet 
en elkaar helpen. Zo wordt een terugval in complexe 
meervoudige problemen voorkomen. In Weert starten we 
een overwegingsgroep. We blijven hierover graag met u 
in gesprek.

Leefbaarheid

Integrale aanpak, evenwichtige wijken
In onze wijken en buurten sturen we op het leefgeluk 
van onze bewoners. Bij al onze nieuwbouw- en 
herstructureringsopgaven betrekken we daarom altijd 
óók en vroegtijdig de maatschappelijke opgave (zie inzet 
‘Integrale samenwerking’). Het liefst op initiatief van 
bewoners, maar in elk geval altijd met hun medewerking 
en vanuit hun behoefte. Natuurlijk spelen ook de 
huurdersorganisaties een belangrijke rol in de verbinding 
met bewoners. Het gesprek met bewoners en met u 
moet wat ons betreft gaan over hoe we gezamenlijk de 
leefkwaliteit in wijken en buurten kunnen verbeteren. 
Nog vóór we het hebben over onze vastgoedopgave. 

CORONA: BEVESTIGD IN ONZE WERKWIJZE

Toen corona ons in de greep kreeg, bleven we bewust 
aanwezig in de wijk. Onze aanwezigheid bleek cruciaal 
om excessen te voorkomen. Die signaleringsrol is 
waardevol, in combinatie met een sluitend netwerk 
van zorg eromheen. Gesterkt door onze ervaring in 
coronatijd willen we dat netwerk samen met u nog 
beter organiseren. We hebben op dit moment geen 
aanwijzingen dat de coronacrisis negatieve invloed 
heeft op de beschikbaarheid van woningen, onze 
investeringsmogelijkheden en de uitvoering van onze 
sociale taken. Mocht dit beeld wijzigingen, dan komen 
we hier uiteraard bij u op terug.

WOONWAGENSTANDPLAATSEN

In uw gemeente is behoefte aan uitbreiding van 
het aantal woonwagenstandplaatsen. De realisatie 
van woonwagenwoningen is maatwerk en vergt 
een forse desinvestering ten opzichte van reguliere 
sociale huurwoningen, zeker gelet op de actuele 
duurzaamheidswetgeving. Die desinvestering 
kunnen en willen wij niet alleen dragen. Op uw 
verzoek gaan we hierover samen met u in gesprek.
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AANTAL 
WONINGEN

TYPE 
WONINGEN

HUURPRIJS- 
KLASSE

BAT-SCORE DUURZAAMHEID PLANNING

Laarveld Fase 3

25 woningen Grondgebonden 
gezins

Sociale 
hogere huur

Score 0 Gasloos Kwartaal 4-2022 
oplevering

Hofjeswoningen

11 woningen Grondgebonden 
gelijkvloers

Sociale 
hogere huur

Score 3 Gasloos Kwartaal 1-2022 
oplevering

Transformatie 
Beemdenstraat

30 woningen Gestapeld 
met lift

Betaalbaar Nnb Gasloos Kwartaal 1-2023 
oplevering

Nieuwbouw/
verbouw

Onderzoek

Renovatie

Genoemd worden de nieuwbouw-/verbouwprojecten 
waarvan de bouw naar verwachting in het betreffende 
jaar (2022) start of wordt opgeleverd.

In onderstaand overzicht vindt u de vastgoedprojecten 
terug waarmee wij in uw gemeente aan de slag zijn.

Genoemd worden de projecten die niet starten in het 
betreffende jaar (2022), maar waarvan wel waarschijnlijk 
is dat ze in een van de opvolgende jaren gaan starten.

Genoemd worden de voorgenomen plannen die in 
betreffende jaar (2022) starten of worden afgerond.

25

11

11

30

AANTAL 
WONINGEN

TYPE 
WONINGEN

HUURPRIJS- 
KLASSE

BAT-SCORE DUURZAAMHEID PLANNING

Plint Maria 
Wijngaard

11 woningen Gestapeld  
met lift

Betaalbaar Score 1 Nnb Kwartaal 3-2022 
oplevering

AANTAL 
WONINGEN

TYPE 
WONINGEN

HUURPRIJS- 
KLASSE

BAT-SCORE DUURZAAMHEID PLANNING

Sloop St.  
Jozefslaan  
25 – 119 en  
205 - 311

102 woningen Gestapeld  
zonder lift

Betaalbaar Score 0 N.v.t. Aankondiging 
sloop 2021

Locatie 
voormalige 
basisschool “De 
Zevensprong”

50-60  
woningen

Gestapeld  
met lift

Nnb Score 4 BENG Nnb

Hoek Laurenburg 
– J.W. Frisolaan

35-40  
woningen

Gestapeld  
met lift

Nnb Score 3 BENG Nnb

MFA Keent –  
Moesel  
Nassaulaan 

25-35  
woningen

Gestapeld  
met lift

Nnb Score 3 BENG Nnb

102

50/ 
60

35/ 
40

25/ 
35

OVERZICHT VAN 
VASTGOEDPROJECTEN
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Grondgebonden 
gelijkvloers

Grondgebonden  
gezins

Gestapeld  
zonder lift

Gestapeld  
met lift

Nog niet bekend

Grondgebonden 
woning met volledig 
woonprogramma op 
begane grond

Grondgebonden woning 
met woonprogramma op 
meerdere verdiepingen

Meergezins  
(gestapelde)  
woning zonder lift

Meergezins (gestapelde) 
woning met lift

Nnb

Goedkoop Betaalbaar Sociale hogere huur Vrije huur Nog niet bekend

< € 442,46 € 442,47 - € 633,25 € 633,26 - € 752,33 > € 752,33 Nnb

Jongeren 18 tot 23 jaar 
en laagste inkomens

Huishoudens met 
huurtoeslaggerechtigd 
inkomen

Inkomen 
huurtoeslaggrens tot 
DAEB-grens

Inkomen boven DAEB-
grens

BAT-score 0 BAT-score 1 BAT-score 2 BAT-score 3 BAT-score 4 BAT-score  
onbekend

Ongeschikt voor 
wonen met  
mobitliteitsbeperking, 
géén bijzondere 
toegankelijkheid

Wandelstokgeschikt, 
gelijkvloerse woning

Rollatorbewoonbaar Rolstoelbewoonbaar Geschikt voor  
verpleegzorg thuis, 
extra ruime  
rolstoelwoning

Nog niet bekend

Gasloos BENG NOM

Glasloze woning voldoet aan eisen Bijna 
Energiezuinige Gebouwen

Nul-op-de-meter-woning

Type woningen

DuurzaamheidHuurprijsklasse

BAT-score  
(Bouw Advies Toegankelijkheid)

TOELICHTING

wonenlimburg.nl



Flink beneden  
gemiddeld

Net boven 
gemiddeld

Net beneden  
gemiddeld

Flink boven 
gemiddeld

Gemiddeld

GEMEENTE 
WEERT

Gemeentekaart

WONINGTOEWIJZING

BETAALBAARHEID

Kosten (per jaar) 
tweehurenbeleid

€ 112.648

Aantal 
woningen met 
tweehurenbeleid 
(31-12-2020)

238

LEEFBAARHEID

Mate van zelfredzaamheid in de wijken. 
De gemeente Weert uit 16 wijken.

Bron: buurtprofielen Wonen Limburg (Rigo Research en advies) - stand per 1-1-2020

14 0 83

2019 2020

Totale huurachterstand gemeente € 339.372 € 312.237

Aantal huurachterstanden gemeente 376 (7,5%) 330 (6,7%)

Aantal huurachterstanden t.o.v.  
aantal woningen WL-breed

6,97% 5,7%

Aantal ontruimingen (gemeente) 9 6

Aantal ontruimingen (WL-breed) 34 44

Gemiddelde zoekduur (2020) ....2,5 jaar

Gemiddeld aantal opnieuw verhuurde 
woningen per jaar (2017-2020) ........395 

Gemiddelde mutatiegraad  
(2017-2020) .......................................7%

Statushouders: aantal woningen 
toegewezen (2020) ..............................8

DUURZAAMHEID

ENERGIEPROJECTEN

Woningen  
gedaan  

2010-2020

Woningen  
gepland  

2021-2022

Gemeente 1.268 429

WL 7.816 1.874

WONINGEN MET ZONNEPANELEN

Aantal huishoudens 
met profijt van 
stroomopwek

% van  
woningen 

WL

Gemeente 1.168 23%

WL 7.979 30%

Gemiddelde 
investering  
per woning
€ 29.582

TYPE WONINGEN

VASTGOED IN BEELD (1-1-2021)

WL  Accent Totaal

Appartementen met lift 1033 115 1148

Appartementen zonder lift 1605 103 1708

Eengezinswoningen levensloopbestendig 188 45 233

Eengezinswoningen 1886 77 1963

Totaal aantal woningen 4712 340 5052

Overig vastgoed 462 266 728

Goedkoop 
< € 432,51

Betaalbaar
€ 432,52 - € 663,40

Sociale hogere huur 
€ 663,41 - €737,14

Vrije huur   
> € 737,14

HUURPRIJSKLASSE

ENERGIE-INDEX

D

E

F

G

A

B

C

Gemeenten Weert

Huurprijsklassen

Goedkoop
Betaalbaar
Sociale hogere huur
Vrije huur

18%
56%
18%
8%

Woningen (aantallen) WL Accent

Nieuw te bouwen
Aan te kopen

600
50

100
50

VOLKSHUISVESTELIJKE  
OPGAVE PER REGIO TOT 2030

VASTGOEDONTWIKKELINGEN

2019: 0
2020: 91 

NIEUW 

2019: 0
2020: 0 

AANGEKOCHT

2019: 0
2020: 1 

GESLOOPT

2019: 0
2020: 0 

IN BEHEER 
GENOMEN

2019: 24
2020: 27 

VERKOCHT

4%
6%

25%

65%

5%

1%
1%

18%

27%

14%
34%

Bron: portefeuilleplan Wonen Limburg
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