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samenwerking met onze huurdersorganisaties,maatschappelijke partners en u.
Vooral aansluitend op de portefeuilles Sociaal domein, Volkshuisvesting en
Duurzaamheid.

Samenwerking begint met het kennen van elkaars ambities Via ons activiteiten-
overzicht 2019 (ook vaak 'bod' genoemd) nemen WIJ u mee in onze ambitie en t,
plannen In uw gemeente en ons gehele werkgebied

Activiteitenoverzicht
T

Doordat wij op regelmatige basis met elkaar in gesprek zijn, hebben wij een goed
beeld waarde gezamenlijke prioriteiten en maatschappelijke opgaven voor het
komend Jaar en de jaren daarna liggen. [

Op basis van deze informatie hebben wij het bijgevoegde activiteitenoverzicht
','Vopgesteld. In dit overzicht leest u een toelichting op onze voorgenomen activiteiten

en op de specifieke opgaven en thema'sbinnen uw gemeente of regio:

• Wonen Limburg en de regio

• Wonen Limburg en de gemeente Weert
0 Betaalbaarheid en bereikbaarheid

0 Wonen, zorg en bijzondere bewonersgroepen

0 Leefbaarheid: WelkomThuis!

0 Duurzaamheid en kwaliteit

o Vastgoedontwikkelingen
B

Gemeentekaart
Behalve het overzicht van voorgenomenactiviteiten Is ook onze gemeentekaart
toegevoegd Hierin hebben wij onze strategische koers beknopt verwoord en
relevante kengetallen van uw gemeente in een handzaam overzicht verwerkt. K·.K

Tevens zijn enkele leefbaarheidsactiviteitenbenoemd die wij binnen uw gemeente
oppakken. BTvV
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Wonen Limburg Accent
De uitvoering van onze voorgenomen activiteiten ligt deels bij Wonen Limburg
Accent. Wonen Limburg Accent is ontstaan naar aanleiding van de door ons
@ekozen jurid:sche sptitsino
Deze structuur biedt ons de mogelijkheid om proactief invulling te geven aan het
realiseren van gemengde wijken met zowel DAEB als niet-DAEB bezit.
Zo kunnen wij ook de bewoners met een middeninkomen een welkom thuis
bieden En verbinden wij het beste van twee werelden.

Vervolg
Samen met u, onze huurdersorganisaties, maatschappelijke partners en andere
relevante partijen willen wij onze ambitie realiseren.
Om onze gezamenlijke opgave te concretiseren gaan wij graag met u, de
huurdersorganisatie en collega corporaties het gesprek aan om tot gedeelde
prestatieafspraken voor 2019 te komen.

Daarbij willen we ook graag stil staan bij het dreigende perspectief van een zeer
forse verzwaring van de rijksbelastingheffing op ons als corporatie en de mogelijke
consequenties daarvan. (Zie 'Brandbrief belastingverhoging woningcorporaties'
d.d. 28 mei 2018).

Vragenof opmerkingen?
Voor eventuele vragen of opmerkingen verwijzen wij u naar onze manager
Publieke Waarde voor uw gemeente, Ger Verstegen Hij is bereikbaar via
06 29 03 40 89 of

.

Een afschriftvan deze
brief sturen wij naar uw gemeenteraad en onze huurdersorganisatie, Stichting
Huurdersbelangen Midden-Limburg

Wij kijken uit naar de voortzetting van onze prettige en constructieve
samenwerking!

Met vriendelijke groet,

Wim Hazeu Ger Peeters
Bestuurder Bestuurder

Bijlagen.· 1. Activiteitenoverzicht 2019 en verder
2. Gemeentekaat1

Afschrift:
Gemeenteraad Ween
Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg
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Daarnaast proberen wiJ de Jaarlijkse huurverhoging
te beperken voor alle huurders van onze woningen;

Uw gemeente maakt deel uit van de regio Midden voor 2018 is dat 1,4% (tnflatievolgend).
Limburg. Samen met zes andere gemeenten in deze
regio stelde u de RegionaleStructui.rvisre Wonen, B. We continueren het twee-hurenbeleid
Zorg en Woonomgeving op. Deze visie is een van Sinds januari 2016 hanteren wij in het kader van
de kaders geweest waarop gemeenten, corporaties het passend toewijzen het twee-hurenbeleid. Dit wil
en huurdersorganisaties In Midden-Limburg de zeggen dat b1J woningen die worden toegewezen
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Die prestatieafspraken zijn uitgewerkt In een huurprijs en een mkornensafhankehjke lagere
werkagenda die In maart 2017 is vastgesteld. Aan de huurprijs. De lagere huurprijs geldt alleen als
gemaakte afspraken gevenwij samen met u en de het huishouden dat de woning toegewezen krijgt
huu rdersorgan isaties u itvoen ng. huurtoeslaggerechtigd Is. Zo kunnen wij gezinnen
Op dit moment wordt de RegionaleStructuurvisie toch een goed thuis bieden die dat anders niet
voor Midden Limburg herijkt. De verwachting zouden kunnen betalen. Bovendien behouden
Is dat deze eind 2018 door de verschillende ze maximale keuzevrijheid in het woningaanbod.
gemeenteraden kan worden vastgesteld. WiJ zijn Zo bevorderen we de diversiteit In de wijk. Mede
benieuwd naar het resultaat en stemmen ons bod door dit beleid hebben wij in 2017 96% van onze
van volgend jaar hier weer op af. vrijkomende worungen passend toegewezen aan

huishoudens met recht op huurtoeslag.
ìn combinatie met onze grote betaalbare voorraad
leveren wij door het twee-hurenbeleid een forse
bijdrage aan de betaalbaarheid en bereikbaarheid
van onze woningen voor mensen met lagere
inkomens. Wij investeren in 2019 voor het twee-
hurenbelerd naar verwachting€ 850.000 In het hele
werkgebied van Wonen Limburg, waarvan € 165.000
in uw gemeente. Omdat deze lagere nuurpnjs
voor onbepaalde tijd geldt, lopen deze kosten de
komende jaren nog behoorlijk op.

C Met Wonen Limburg Accent zetten we in op het
huisvesten van middeninkomens
Wonen Limburg wil zich hard maken voor de (lage)
middeninkomens. Deze huishoudens komen

Wonen Limburg wil de zelf- en samenredzaamheid namelijk maar beperkt In aanmerking voor eert
van onze bewoners bevorderen. We willen dat sociale huurwoning en als ze het willen is er voor
mensen de regie overpakken daar waar dat reëel is. hen vaak ook geen mogelijkheid om te kopen. Een
En dat kan alleen als mensen zich thuis voelen in serieuze 'tussen wal en schip' srtuane. Volgens
hun woning en zich geen zorgen hoeven IP maken de nieuwe Woningwet is dit geen opgave voor een
over hun financiën. Wij vinden betaalbaar wonen toegelaten ínstellíng (woníngcorporatíe). Dit Is een
daarom een heel belangrijk maatschappelijk thema. belangrijke reden geweest waarom Wonen l.rmburg
De rol die Wonen Limburg hienn samen met u neemt juridisch is gesplitst en Wonen Limburg Accent Is
kan divers zijn. Hieronder een aantal maatregelen opgericht. Vanuit Wonen Limburg Accent kunnen we
dat we inzetten in 2019 en verder: ons volop focussen op Pen groep woningzoekenden

voor wie eert sociale huurwoning noch een
A. We zorgen voor voldoende betaalbare woningen koopwoning een realistisch beeld lijkt: in pnncipe
Wij vinden het van groot belang dat er voldoende zun dat huurders met een huishoudensmkornen
(passende) betaalbare woningen beschikbaar van€ 36.000 tot€ 55.000 bruto per Jaar en de
zijn. Op dit moment Is 90% van ons bezit in uw categorie woningen met een huurpnjs van€ 710 tot
gemeente betaalbaar met een huurprijs onder € 950 per rnaand. Deze focus helpt ons bovenoien
de€ 640,14 (aftoppingsgrens huurtoeslag 2018). biJ ons streven naar gemengde wijken waarin
Wij streven daarbij in samenwerking met u naar kansrijk en kansarm elkaar ontmoeten.
gemengde wijken met sociale huurwoningen, Wij willen graag samen met u die opgave In
duurdere huurwoningen en koopwoningen. Weert verkennen.
Wijken waarin kansrijken en kansarmen elkaar
kunnen vinden en elkaar helpen. Alleen op die D. We willen voorkomen dat (huur)schulden
manier worden verschillende sociale netwerken oplopen
aan elkaar verbonden en wordt de kans op sociaal Ons ultieme doel is het voorkomen van schulden
maatschappelijke groei van de groep die het nodig bij onze bewoners. Schulden slaan mensen lam,
heeft daadwerkelijk verhoogd. verdoven creatie en verbinding. Het signaleren
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van en helpen bij schulden zien wij dan ook als En daarvoor zoeken we ook in 2019 de
één van onze kerntaken. En dat gaat wat ons samenwerking met u als gemeente:
betreft verder dan alleen huurachterstanden.
De eerste stap daarin is om onze bewoners die Met een mogelijke experimentstatus vanuit
kampen met betalingsachterstanden in een vroeg het ministerie van BZK onderzoeken we de
stadium persoonlijk te benaderen om te voorkomen mogelijkheden om tijdelijke huurkortmgen te
dat schulden oplopen. Want wij willen geen geven aan huishoudens die op dit moment te
huisuitzettingen; een dak boven het hoofd is een hogewoonlasten hebben
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zelfredzaamheid te zetten. devoorzieningenwijzer.nl, een applicatiedienst
Om dit te bereiken is een preventieve aanpak met als doel het voorkomen van
van partijen in het netwerk rondom de bewoner huurachterstanden en het verminderen van de
noodzakelijk. Een aanpak die we door intensieve druk op lokale schuldhulpverlening.
samenwerking met onze partners in verschillende . Door middel van eigen beheer, waarbij
gemeenten al succesvol hebben ingezet. Met uw bewoners betaalde diensten zelf uitvoeren
gemeente hebben wij ook al afspraken gemaakt (zoalshuismeestertaken, schoonmaken
over vroegsígnatenng (huur)schulden door middel gemeenschappelijke ruimten en
van een convenant. Die afspraken willen we graag groenonderhoud), verbeteren we de

continueren en waar nodig concretiseren. betaalbaarheid voor deze bewoners.

E. We blijven budgetcoaches inzetten
Op het moment dat we in contact Lijn met mensen
met betaalachterstanden, proberen we samen, De Limburgsewijken Zijn gedurende de laatste
op basis van maatwerk, te komen tot structurele decennia wezenlijk veranderd. R1jtjeshutzenmet
oplossingen. Zo kunnen alle huurders met alleen maar huurders die in Nederland geboren zijn
betaalproblemen op kosten van Wonen Limburg en die interesses en leefgewoontes delen, dat zien
gebruik maken van een budgetcoach om hun we minder en minder. Straten en complexen waar
financiële siu.atre op orde te krijgen. Door veel mensen met andere achtergronden, culturen en
vroegtijdig huurders ondersteurung te bieden gewoontes, mensen met een GGï' achtergrond en
bij hun administratie kunnen (grotere) schulden mensen met andersoortige rugzakjes wonen, dat is
voorkomen worden. het beeld van vandaag.
In 7017 zijn deze budgetcoaches ingezet voor
52 huurders in ons werkgebied. Met als resultaat In onze dagelijkse praktijk komen wij steeds
dat door deze huurders in totaal€ 100.000 aan meer mensen tegen die extra hulp nodig hebben
schulden aan verschillende schuldeisers is afgelost. bij het vinden van een woning. Dezeveelal
In 2019 zetten we de inzet van de budgetcoaches kwetsbare bewoners kloppen, al dan niet via een
voort. We willen samen met u ook bekijken of we zorgorganisatie, bij ons aan. We zien een steeds
l lumarutas of Punt Welzijrt Irt kunnen zetten om groter wordende groep die nu al bij ons woont en te
bewoners met kleinere betalingsproblemen te maken krijgt met vraagstukken op het gebied van
helpen met hun thuisadministratie. gezondheid, armoede, integratie, deelname op de

arbeidsmarkt en/ofoncerwijs.
F. Met energiemaatregelen dragen we bij aan
de betaalbaarheid Wij willen ervoor zorgen dat deze mensen zich
In de periode 2017 2070 voeren we bij thuis voelen In hun woning en in de woonomgeving.
circa 4.000 woningen door heel l rmourg Wij willen de bewoner de mogelijkheid bieden
energiemaatregelen uit. Dit levert naast een om zijn vraagstukken om te buigen naar kansen
vermindering van CO2 uitstoot ook minder en hem ondersteunen bij het terugpakken van
woonlasten op voor onze bewoners. Voor deze de eigen regie. Dit vraagt om een intensieve
4.000 woningen vragen wij geen huurverhoging. samenwerking met onze maatschappelijke partners,
Behalve dat we hiermee onze energetische ervaringsdeskundigen maar vooral met de bewoner.
doelstellingen willen realiseren, leveren we Wij willen graag met u en alle netwerkpartners
hiermee een extra bijdrage aan de betaalbaarheid. hierover In dialoog en komen tot een concrete
In hoofdstuk 4 leest u meer mrorrnaue over aanpak die we In de prestatieafspraken vastleggen.
deze energieprojecten. Een aanpak die gebaseerd Is op verbinding en

ontmoeting met als doel om samenredzaamheid
G. We blijven maatregelen zoeken om de te realiseren.
betaalbaarheid te verbeteren
We zijn er nog niet. We zien het als onze uitdaging en Onzewoonruimteverdeling gaat via 'Thuis in
missie om te blijven zoeken naar manieren waarop Limburg'. Woningzoekenden kunnen zich daar
we de betaalbaarheid voor onze huurders kunnen inschrijven om in aanmerking te komen voor een
verbeteren. woning. De toewijzrng aan kwetsbare bewoners
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gaat echter vaker buiten dit aanbodsysteem om. woning. ZrJ zijn volgens het systeem een te groot
En omdat wiJ zien dat de vraag naar huisvesting risico voor zichzelf en de kans op ernstige overlast
voor deze bewoners groter wordt, monitoren wij dit voor de buurt rs groot. Gevolg: deze mensen wonen
nadrukkelijk zodat voldoende woningen beschikbaar op dit moment nergens en verbhjven op straat of
blijven voor de reguliere woningzoekenden. In op andere plaatsen die niet goed voor hen en/of de
2017 hebben we bijvoorbeeld 10% (exclusief woonomgeving zijn. Vanuit het principe 'iedereen
statushouders) van onze vrijkomende woningen kan wonen' voelt Wonen l imburg zich ook voor
toegewezen buiten ons aanbodsysteem. deze doelgroep verantwoordelijk. Ons doel is dat wij
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,._

@@@@ ·
Î-@ een thuis vinden."

@ ,A ,.....,'._ · ,@ @@
1@ ...-, @ ,,;:,,,

In de gemeente Heerlen en in uw gemeente zijn wij
op dit moment bezig een experiment op te zetten

1' om dat doel te realiseren. Wij vragen u hierbij
;

aan te sluiten. De geleerde lessen en de goede
voorbeelden willen wij wanneer nodig ook rn andere
gemeenten toepassen.

-,
@ B. Kwetsbare bewoners die al bij ons wonen

Natuurhjk hebben wij veel aandacht voor de mensen
die in onzewoningen komen wonen. Maar het
grootste deel van de mensen waar wij mee te maken
krijgen, woont al in een woning van ons. En ook
een deel van deze bewoners heeft te maken met
of krijgt te maken met vraagstukken op het gebied
van gezondheid, armoede, integratie, deelname op
de arbeidsmarkt en/ofonderwijs. Bovendien zien
wij steeds vaker dat bewoners niet één probleem
hebben, maar te maken hebben met meerdere
problematieken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een
combinatie van schulden, psychische problemen
en eenzaamheid.

De;e kwetsbare bewoners hebben goede
begeleiding nodig. WrJ willen dat zij ondanks hun
problemen ook echt onderdeel blijven (of worden)

In 7019 wil Wonen Limburg extra aandacnt van het sociale netwerk in de wijk. In samenwerking
besteden aan: met u en onze maatschappehjke partners zetten

wij het professionele netwerk in om deze bewoners
A. Uitstroom beschermd wonen en te ondersteunen. En dat op zo'n manier dat de
maatschappelijke opvang bewoners zelf de regie hebben en dat zij optimaal
W1J willen een thuis bieden aan mensen die nu gebruik maken van hun talenten.
nog verblijven in het beschermd wonen of de
maatschappelijke opvang. Gezamenlijk met u en C. Statushouders
andere partners zorgen wij voor een zelfstandige De afgelopen jaren hebben wij in de hele provincie
woning, de noodzakelijke begeleiding én voor veel statushouders gehuisvest. In 2017 hebben we
een zachte landing in de wijk. Met gemeenten en bijvoorbeeld 347 statushouders gehuisvest 1n 109
zorgorganisaties makenwij duidelijke afspraken over woningen (waarvan 15 woningen in uw gemeente).
welke rol WIJ kunnen spelen in het faciliteren van Net als afgelopen jaren doen wiJ ook 1n 2019 ons
deze uitstroom. De gemeente heeft de lead in het uiterste best om uw taakstelling rn het huisvesten
maken van die afspraken. van statushouders naar rato van ons woningbezit in
In Midden-Limburg zijn wij met de gemeenten, uw gemeente te realiseren.
corporaties, huurdersorganisaties en
zorgorganisaties op dit moment bezig om hiervoor Vorig Jaar constateerden we dat statushouders nret
een integrale aanpak te ontwikkelen. Daar willen wij altijd de duurzame start in de wijk maken die zrj

ons voor blijven inzetten. verdienen. Om de statushouders wel dat 'welkom
thuis-gevoel' te geven, hebben wij met u en de

WiJ merken dat mensen die geacht worden huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt
uit te stromen uit beschermd wonen of de over cire duurzame start. Graagwerken wrj deze
maatschappelijke opvang door 'het systeem' steeds afspraken lokaal of regionaal verder uit.
vaker worden afgewezenvoor een zelfstandige
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D. Arbeidsmigranten coöperatieve initiatieven. We stimuleren eigen
De economie draait op volle toeren. En dat merken beheer in onze complexen en bij nieuwbouw zorgen
we in Limburg ook. Bedrijven halen werknemers uit we dat ontmoeten al ruim vóór de opleverdatum een
andere regio's en verschillende landen naar Limburg kernwaarde is.

om het werk gedaan te krijgen. Dezemensen
moeten ook ergens wonen. Wonen l irnbi.rg wil graag In deze bewcgmg blijven we oog houden voor het
meedenken over concepten hoe we gezamenlijk ook ondersteunen van bewoners die moeite hebben
voor arbeidsmigranten een structureel welkom thuis met meedoen In de wijk. Somrrngenhebben net een
kunnen eariser 'vV1j als h,w+;c, ov t r c h11ln nnrliO' WP hPlnPrl door hen hunr en. vr dger r var-, u u ;,,_,c:: @j:::::IJ @@@@@@@@ @@@@@ '-'''L' '-" @•Lj @ U Jhet werven van bedrijvigheid, de verkoop van eigen talenten te laten ontdekken en in te zetten.
bedrijventerreinen én de huisvesting en integratie Of we activeren netwerken die bewoners faciliteren
van arbeidsmigranten in samenhang aan te pakken. om dit te doen.

E. Woonwagenbewoners Eigenaarschap op elk niveau maakt verbondenheid
Sinds een aantal jaren hebben wi] in uw gemeente in de wijk of het dorp groter. Dát verstaan we onder
woonwagens en standplaatsen in eigendom die Welkom Thuisl
wij verhuren aan woonwagenbewoners. Natuurlijk
willen wij voor deze groep ook een echt 'thuis' B. Verbinden is niet altijd een kwestie van budget
reahseren Woonwagenbewoners hebben daarin een De mate waarin wiJ onze doelen behalen is minder
bijzondere posme, zoals onlangs nog eens bevestigd dan in 2018 afhankelijk van het gereserveerde
door het College voor de Rechten van de Mens. We leefbaarheidsbudget. Van veel groter belang is de
willen samen rnet u en onze huurderorganisene de mate waarin we erin slagen de geschetste beweging
dialoog aan hoe we invulling kunnen geven aan deze aan te Jagen en bewoners dat te laten doen waar ze
positie. Wellicht kan de nieuwe handreiking voor het goed in zijn. We geloven erin dat ieder mens talenten
gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid en ervaringen heeft die van meerwaarde zijn voor
van het ministerie van Binnenlandse Zaken een anderen. Door te verbinden creeren we vormen van
startpunt vormen voor ons gesprek. wederkerigheid en sarnenredzaamheid.

We kiezen ervoor zowel gepland als ongepland In
Wij willen dat onze bewoners zich prettig voelen de wijken en buurten aanwezig te zijn. Onzewijk-
In hun huis en woonomgeving. Daarvoor Is niet en complexbeheerciers zijn op straatniveau een
alleen een schone, hele en veilige woonomgeving herkenbaar aanspreekpunt. De ontmoetingen
van groot belang, maar ook de saamhorigheid In die daar ontstaan leiden tot een grotere invloed
een buurt. Daarom zet Wonen Limburg flink in op van bewoners op hun woonomgeving en bieden
het verbeteren van de leefbaarheid in onze wijken. handvatten voor een inclusieve samenleving.
We gebruiken hiervoor objectief vastgestelde We komen achter de voordeur bi] probleemgedrag
wijkprotrelen en de eigen ervaringen die wij en nemen de tijd om daarin het verschil te kunnen
hebben in de wijk. Samen rnet u, bewoners, de maken voor bewoners. We komen ook achter de
huurdersorgarusaties en andere partners werken we voordeur om gesprekken met bewoners te voeren
aan van een huis een thuis maken. zonder dat daar een directe aanleiding voor is. Elke

stern en elk gesprek levert waardevolle informatie
A. Van "zorgen voor" naar "zorgen dat" op over wensen, dromen en zorgen.
De beweging die In 2018 is ingezet om de omslag te
maken van "zorgen voor" naar "zorgen dat", zetten Onze leefbaarheidsmedewerkers kennen de

we in 2019 voort. We vertrouwen op de kracht van partners In de wijken waarin ze werkzaam zijn.
buurten en wijken om zelf te bepalen wat er op het Bij complexe problematiek van individuele bewoners
gebied van leefbaarheid nodig Is. Onze rol verschuift is snel het juiste netwerk actief.
van initiatiefnemer naar ondersteuner en aanjager.
We zetten deze beweging extra kracht b1J door We helpen bewonersgroepen bij het duiden van
besteding, verdeling en verantwoording van ons buurt- en wijkprofielen, waardoor bewoners zelf
leefbaarheidsbudget op diverse plaatsen over te gerichte interventies kunnen voorstellen en uitrollen.
dragen aan bewoners.

We volgen de maatschappelijke trends en
Bovenstaande beweging vergroot het eigenaarschap ontwikkelingen en delen die kennis graag.
van bewoners en we gaan nog een stap verder. We We annciperen op de snel veranderende
experimenteren in 2019 met een sterkere rol van samenleving. Samen met partners en bewoners
huurders in Verenigingen van Eigenaren,verbinden komen we tot innovaties die niet alleen aansluiten
partijen In de wijk met elkaar (onder andere door het bij het nu, maar juist ook voorsorteren op de
mede organiseren van de netwerkconferentie Spil In vraagstukken van morgen.
de Wijk waar partners In de wijk elkaar ontmoeten
en mooie verbindingen ontstaan) en ondersteunen iedereen is welkom, iedereen verdient een thuisI
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C. Welkom thuis in uw gemeente toe te wijzen aan een gemeente, omdat we nog niet
In elke gemeente waar wij bezit hebben, zetten weten waar we het project gaan implementeren of
we leefbaarheidsmedewerkers en wijk- en omdat de implementatie meerdere gemeenten raakt.
complexbeheerders in, stimuleren we eigen Daarom hebben wij de totale leefbaarheidskosten
beheer van bewoners, jagen we coöperatieve onderverdeeld in drie categorieën:
vormen en buurtondernemingen aan en zetten
we het leefbaarheidsfonds in waarmee we . Leefbaarheidsprojecten: middelen en projecten
bewonersinitiatieven ondersteunen. In uw gemeente die -in samenspraak met bewoners- ingezet
zullen WIJ 1n !'UI Y ons onuer d11Lie1 e I

i
@

i 1ie11 up lid ,..,, @-@@@@@@@n ,n @@nn 0r,rì@1f1_,@@@o CTOrìlO @@@@@@rltO Wii @ rh,ittPnVVUI ULII "' L @ l 1 @ @@@@@@@v@@ ,CC,,@@ o @ -- , @@ .VVUIULII 111 \..,uil @ vv•••'-'"@@ @ 'ondersteunen van het initiatief 'Keent onderneemt' 1n dat WIJ 1n 2019 1n uw gemeente€ l 7S.000
en een bewonersinitiatief voor de realisatie investeren in leefbaarheidsprojecten.
van de zogenaamde l-iotjeswonmgen. Ook het . Personeelslasteri: voor onder andere de
beschikbaar stellen van woonruimte voor inwoners inzet van leefbaarheidsmedewerkers en
die "moeilijk plaatsbaar" zijn, willen wij samen met w1Jk- en complexbeheerders. De geschatte
u realiseren. Het is namelijk een taak van zowel personeelslasten ten behoeve van leefbaarheid in
de gemeente als Wonen Limburg om iedereen te uw gemeente zijn € 618.000 in 2019.
laten wonen. We hebben binnen uw gemeente met . Algemene leefbaarherdsrruddelen: middelen en
verschillende partners regelmatig overleg over projecten die we Wonen l.nubi.rg-breed inzetten
(ernstige) multidisciplinaire overlastproblematieken of waarvan de uitgaven afhankelijk zijn van de
in het zogenaamde vangnetoverleg. Omdat dit bewonersvragen of leefbaarheidsincidenten.
vangnetoverleg al een aantal jaren bestaat, lijkt het Deze kosten worden op basis van het aantal
ons zinvol om het functioneren hiervan te evalueren. vhe aan uw gemeente toegewezen. Wij schatten
W1J verzoeken u om een dergelijke evaluatie binnen in dat wi] in uw gemeente in 2019 € 297.000
het vangnetoverleg te agenderen. uitgeven aan algemene leefbaarheidsmiddelen.

We kunnen nu al aangeven dat het totaal aan.'' @ -• 1 ., - leefbaarheidsuitgaven van Wonen Limburg het in
. - ..i.' - Il ., -@ @@@@@

@ de wet genoemde basisbedrag van€ 126,25 perÎ ,.,_,r..@
--@ -

,
@

.

-
@ @@@ @

· daeb woning gaat overstijgen Voor uw gemeente- @ - ·@ schatten wij narneujk in dat wij m 2019 op ongeveer
€ 210 per daeb-woning uitkomen. Omdat u en
de huurdersorganisaties de leefbaarheid van
onze wijken net zo belangrijk vinden als wi], gaan
wij er vanuit dat u ook 1n 2019 hiermee weer
kunt instemmen.

Duurzaamheid is een breed begrip dat wij
tegenwoordig liever toekomstbestendigheid
noemen. Wij zien toekomstbestendigheid zeker niet
alleen in relatie tot ons vastgoed. Maar ook in relatie
tot materialen, groen, mobiliteit, energie en dat
allemaal in de context van samen werken, wonen en
leven. Wij geloven in een algehele duurzame aanpak.

Onlosmakelijk verbonden met het thema
duurzaamheid is de beweging van lineaire economie
naar circulaire economie. Daar waar grondstoffen
nu vaak nog gebruikt worden om producten te
maken, te verbruiken en te vernietigen, gaanwe
steeds meer naar het behoud van grondstoffen

Voor meer mforrnaue en voorbeelden verwijzen voor hergebruik. Daarbij zien we bijvoorbeeld onze
wiJ u naar de bijgevoegde gemeentekaart en naar woningen als grondstoffenbank. Wij vragen u deze
maatsch appel ijkekaa rt.won en I i m bu rg.n1. beweging te ondersteunen.

D. Onze uitgaven aan leefbaarheid Wij willen met onze aanpak de wensen en
De uitgaven die Wonen Limburg doet aan het draagkracht van de bewoners centraal stellen,
verbeteren van de leefbaarheid zijn soms toe gebruik maken en ontlasten van de woonomgeving
te wijzen aan een specifieke gemeente, omdat en onze organisatie slim inzetten. Om dit te bereiken
het project enkel in deze gemeente wordt is een gedragsverandering nodig. BiJ onszelf,
geïmplementeerd. Soms zijn ze ook (nog) niet onze partners en onze bewoners. WiJ zien het als
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onze verantwoordel1jkheid om hier een bijdrage uw gemeente hebben we 74 woningen in 2017
aan te leveren. Hiertoe zijn we op zoek naar verbeterd met een investering van€ 1,1 miljoen.
nieuwe coalities, initiatieven en middelen om onze Voor 2018 staan 73 woningen met een investering
doelstellingen te bereiken. 'Bewoners' vatten we van€ 1,4 miljoen op de planning. Voor 2019 willen
daarbij breed op: het gaat niet alleen om huurders, wij 356 woningen in uw gemeente verbeteren
maar om alle bewoners van een buurt waarin naar rrururnaallabel Ben in 2020 nog eens ruim
Wonen Limburg bezit heeft. 140 woningen.

A. Unze woningen aaragasvrij en C02-11eul1ddi C. Vv'e ·,.,vil @en externe warmtebronnen gebruiker:
Alle woningen en panden in het bezit van Wij ontwikkelen een vastgoedstrategie voor ons
Wonen Limburg zijn uiterhjk in 2050 CO2-neutraal. totale bezit met als einddoel CO2-neutraliteit In
Onze nieuwbouwprojecten worden vanaf 2017 (waar 2050. Eerste prioriteit voor Wonen Limburg daarin
mogelijk) al gasloos opgeleverd. Ook experimenteren is het realiseren van de kansen die er liggen voor
wij in het aardgasloos maken van de bestaande het verwarmen van onze woningen door externe
bouw zodat we in 2030 zoveel mogelijk woningen warmtebronnen. Denk daarbij aan biomassa en
hebben afgekoppeld. Daarbij hebben we als einddoel restwarmte van industrie zoals Het Groene Net
dat de bouw-, sloop- en renovatiewerkzaamheden (1n 2018 onderzoeken we de mogelijkheid om
van Wonen Limourg en haar keteripar tners volledig 600 woningen aan te sluiten hierop), geothermie
energie- en grondstoffenneutraal zijn in 2050. en Mijnwater voor de dichtbebouwde omgeving.

Wonen l imbt.rg is actief bÍJ de ontwikkeling en het
onderzoek van dezewarmtekansen en pakt deze in

.
@ @

@
@

.
@@ sarnenwerkrngmet de gemeente graag op.@

1

@
D. Vrijkomende woningen voorzien wij van@---·..

1
.. zonnepanelen

1

Wonen Limburg voorziet elke vnjkornende geschikte
grondgebonden huurwoning van zonnepanelen@ In 2017 kregen zo 750 huizenzonnepanelen,@

@@@. @@ @
@

@@
@@@:;

@@@@
-

@ _
@

Ook zittende bewoners van grondgebonden@
@@

@
@@

@

@@
·

@ @ @@ .@@ i @
@@@@@ -@ @@@. @@

@ .
huurwoningen kunnen de plaatsing van
zonnepanelen aanvragen.

E. We koppelen hemelwaterafvoeren af
De stijgende buitentemperatuur zorgt voor extreme
weersomstandigheden. Om dit nu en in de toekomst
het hoofd te kunnen bieden, Liet Wonen l rmburg
khrnaatadaptatre van de woonomgeving ook als
haar verantwoordelijkheid. In dit kader starten we
in 7018 dan ook drie grootschalige afkoppelpilots
van de regenpijp naar de riolering in Heel, Leveroy
er, Venray. Uiteindelijk willen we op basis van de
resultaten hiervan al onze woningen afkoppelen
en daarbij doen we nadrukkelijk een beroep op
uw medewerking.

Etrid april heeft de Provincie Limburg het
Limburgs aanbod aan de regering gedaan om F. We zetten energiecoaches in
Limburg verder te verduurzamen. De l.unburgse Hiermee helpen we bewoners inzicht te krijgen in
corporaties pakken daarin samen met de Provincie het energieverbruik in de woning. Alle huurders
de verantwoordelijkheid voor een duurzame, kunnen op kosten van Wonen Limburg gebruik
aardgasvrije woningvoorraad In Limburg. Deze maken van een energiecoach. In 2017 hebben we
aanpak van de gezamenlijke corporaties richt zich 119 adviezen uitgegeven in ons werkgebied en dat
op drie thema's: (1) warmtetransitie, (2) wijkgerichte willen we In 2019 uitbrerden.
energietransitie én (3) de problematiek van het
energetisch verbeteren van particulier bezit in G. Bewoners gaan zelf aan de slag met energie-
bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren. uitgaven

Wij zetten naast de persoonlijke benadering ook
B. Wij voeren op grote schaal energetische in op digitale hulrruddelen om onze bewoners te
verbeteringen uit informeren over het eigen energieverbruik en een
In de periode 2017-2020 investeert Wonen Lirnourg duurzame woning en woonomgeving.
circa€ 100 miljoen om 4.000 woningen energetisch
te verbeteren naar een minimaal label B. In
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H. Planmatig, niet-planmatig en mutatieonderhoud Naar verwachting starten we 1n 2019 met
Afgelopen jaar hebben we per woning gemiddeld de realisatie.
ongeveer€ 1.300 uitgegeven aan planrnatrg, Met een ontwikkelaar hebben wij overeenstemming
niet-planmatig en mutatieonderhoud. Ook in bereikt over de aankoop van 75 appartementen
2019 blijven we investeren 1n de kwaliteit van die aan de Werthaboulevard worden gerealiseerd.
onzeworungvoorraad. De eerder genoemde Deze appartementen zullen aardgasloos ZIJn.
energieprojecten zijn hier een goed voorbeeld van. WiJ verwachten dat nog in 2018 wordt gestart met
Daarnaast zien we dat vanuit wet- en regelgeving de realisatie hiervan.

.,. - @ @@@ • ,.._.,.,..J@@@@@,......@@@@@@ @@@@@@@@@@1; 11/ hnrlnn r,nrlor-·,1nrhtsteeds meer gevraagd worm oneer andere up 111Uvê1ït::gr l @@@L u 1ivVI UL '' 106, .@@@@iiji@ i j @@@@@@@@@\.__.': V '----- -- , .. ,,@

het gebied van asbest- en brandveihgherdsbeleid. om extra tijdelijke woningen te realiseren. De
Voor 2019 gaan we onze onderhoudsnorm dan eerste gesprekken hebben plaatsgevonden en
ook henjken voor zowelWcinert Limburg als dezewoningen worden naar verwachting in
Wonen Limburg Accent. Dit is momenteel in 2019 gerealiseerd.
ontwikkeling en wordt in de prestatieafspraken
verder uitgewerkt. In de stadsdeelvisie Weert-Zuid is opgenomen
In het kader van onze strategische koers gaan we dat wij een onderzoek doen naar de toekomst
eigen onderhoud door bewoners mtroduceren. van de portieketagewoningen in Weert. Dit Jaar
In welke vorm en op welke schaal dit toegepast ronden wij een plan van aanpak hiervoor af. De
kan worden, wordt in 2018 onderzocht. In de aanpak van de 600 woningen zal meerdere Jaren
prestatieafspraken voor 2019 kunnen we hier verder duren. In 2019 gaan wij tot realisatie van het
op inzoomen. eerste deel van dit plan over. Wellicht zijn ook hier

subsrdiernogeujkheden die de uitvoering financieel
mede mogelijk kunnen maken. Wij willen dat graag

Een huis 1s een dak boven je hoofd, een 'thuis' met u onderzoeken en hier afspraken over maken.
1s veel meer dan dat: dat 1s een njne en veihge Ten slotte hebben wij met Land van Home het plan
woonorngevmg. Ons vastgoed zetten we in om een Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie
als een middel om dat thuis te realiseren. Dus (IEP) te realiseren. Een IEP is een intramurale
moet onze vastgoedportefeuille op orde zun. voorziening waarin dementerenden met ernstige
In ons portefeurlleplan omschrijven we de gedragsstoornissen gediagnostiseerd worden, zodat
lange ternujndoelstelhngen voor ons vastgoed er met een behandeling gestart kan worden. Deze
per woonmarkt. Hierin staat de opgave tot behandeling is er op gericht dat de betrokkenen
sloop, verkoop, transformatie, nieuwbouw en weer terug naar huis kunnen of naar een reguliere
aankoop opgenomen. intramurale voorzierung. Samen met u willen we naar

een geschikte locatie voor het IEP zoeken.
A. Nieuwbouw, transformatie en sloop
Samen met Stichting Gehandicaptenzorg Limburg Als WIJ bij een grote renovatie of sloop/nieuwbouw
ontwikkelen wij op dit moment 28 zorgstudio's bewoners (tijdelijk) moeten verhuizen, dan hebben

wij daarvoor een modelovereenkomst die leidend
is voor het gesprek tussen Wonen Limburg, de

-@
i . ·'l bewoners en de regionale huurdersorganisaties..I / Dit 'raamwerk Sociaal f'lan' hebben w1J met onze.f @

1 A Huurdersraad opgesteld. Per project kan het Sociaal\ .. ,@@@@"'@ @,k'-.
-\ \

r,;,,@ Plan mdien nodig aangevuld worden met spec1ffeke@@
" @@------------ .,· -@ lokale afspraken.

----- ,-,:;-
.,,

B. Aankoop en verkoop
Om voldoende liquiditeit te behouden voor het doen
van investeringen en zeker ook om aan de vraag
vanuit de woningmarkt te voldoen, verkopen wiJ een
gering aantal woningen. In 2017 hebben we 108

woningen verkocht. In 2019 zun wij voornemens om
van onze 26.000 woningen in totaal 115 woningen
bij mutatie te verkopen, verspreid over ons hele
werkgebied. Hiervan verkoopt Wonen Limburg 105

woningen en Wonen l.imburg Accent 10 woningen.
Daarnaast willen we in het kader van de strategische
koers vanuit Wonen Limburg nog eens circa 10
woningen verkopen aan een wooncoöperatie
of soortgelijk initiatief. Bij de verkoop van
woningen letten wij er op dat wijken een gezonde
diversuert behouden.
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C. Samen Wonen
Uit een recente enquète waarin Wonen Limburg
14.000 adressen heeft aangeschreven in Limburg,
blijkt dat steeds meer mensen zelf actief aan
de slag willen om de woning en woonomgeving
van de toekomst vorm te geven. Aanleiding
voor deze uitvraag is de beweging die overheid,
zorgorganisaties en woningcorporaties hebben
mgczct om het rrunaneren ae regie steeds 111et:1 iJiJ

de bewoners van een wijk te leggen.

Deze initiatieven vaneren van de realisatie van
nieuwe woonvormen waarbij mensen zelf invulling
geven aan hun woonomgeving tot initiatieven waarbij
wijkbewoners meer willen gaan samenwerken en
zorgen voor elkaar. Vastgoed wordt daarbij als
middel ingezet om te streven naar goed nabuurschap
en daar waar behoefte is dingen gezamenlijk te
doen. Onder de noemer 'Samen Wonen' willen wij
samen met u en onze huurdersorganisaties deze
initiatieven aanjagen, stimuleren en daar waar nodig
bijstaan met kennis of financiële ondersteuning.
E:en mooi voorbeeld van het stimuleren van
eigenaarschap is de samenwerking met uw
gemeente en een aantal inwoners vanWeert om de
mogelijkheden te onderzoeken het realiseren van
"hofjeswoningen" voor mensen, die iets voor elkaar
willen betekenen.
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Kenmerk
Bod Wonen Limburg: activiteitenoverzicht2019 en verder

Datum
27 juni 2018

Het Co!fege van Burgerneester en Wethouders
Gemeente Weert
Postbus 950 @ t@
6000 AZ WEERT

Geacht College,

Wonen Limburg blijft trouw aan haar belangrijkste taak onze (toekomstige)
bewoners een thuis bieden. Dat doen we door mensen op de eerste plaats te
zetten, met al hun wensen, behoeften. beperkingen en mogelijkheden. Huizen
zijn in onze visie één van de middelen om mensen een thuis te bieden

Dat kunnen wij niet alleen Daarom hechten wij veel waarde aan een goede
samenwerking met onze huurdersorganisaties, maatschappelijke partners en u
Vooral aansluitend op de portefeuilles Sociaal domein, Volkshuisvesting en
Duurzaamheid

Samenwerking begint met het kennen van elkaars ambities Via ons activiteiten-
overzicht 2019 (ook vaak 'bod' genoemd) nemen wij u mee in onze ambitie en
plannen in uw gemeente en ons gehele werkgebied.

Activiteitenoverzicht
T

Doordat wrj op regelmatige basis met elkaar in gesprek zijn, hebben wij een goed
beeld waar de gezamenlijke prioriteiten en maatschappelijke opgaven voor het
komend jaar en de jaren daarna liggen

.
E

Op basis van deze informatie hebben wij het bijgevoegde activiteitenoverzicht
vvopgesteld. In dit overzichtleest u een toelichting op onze voorgenomen activiteiten

en op de specifieke opgaven en thema's binnen uw gemeente of regio:

• Wonen Limburg en de regio

• Wonen Limburg en de gemeente Weert
0 Betaalbaarheid en bereikbaarheid

0 Wonen, zorg en bijzondere bewonersgroepen

0 Leefbaarheid: Welkom Thuist

0 Duurzaamheid en kwaliteit

o Vastgoedontwikkelingen
8

Gemeentekaart
Behalve het overzicht van voorgenomen activiteiten is ook onze gemeentekaart
toegevoegd. Hierin hebben wij onze strategische koers beknopt verwoord en
relevante kengetallen van uw gemeente in een handzaam overzichtverwerkt. K•.K

Tevens zijn enkele leefbaarheidsactiviteiten benoemd die wij binnen uw gemeente
oppakken BTV,



@,@

Wonen Limburg Accent
De uitvoering van onze voorgenomen activiteiten ligt deels bij Wonen Limburg
AccentWonen Limburg Accent is ontstaan naar aanleiding van de door ons
gekozen juridic:;r.hP splitsing
Deze structuur biedt ons de mogelijkheid om proactief invulling te geven aan het
realiseren van gemengde wijken met zowel DAEB als niet-DAEB bezit
Zo kunnen wij ook de bewoners met een middeninkomen een welkom thuis
bieden En verbinden wij het beste van twee werelden.

Vervolg
Samen met u, onze huurdersorganisaties, maatschappelijkepartners en andere
relevante partijen willen wij onze ambitie realiseren
Om onze gezamenlijke opgave te concretiseren gaan wij graag met u, de
huurdersorganisatie en collega corporaties het gesprek aan om tot gedeelde
prestatieafspraken voor 2019 te komen.

Daarbij willen we ook graag stil staan bij het dreigende perspectiefvan een zeer
forse verzwaring van de rijksbelastingheffing op ons als corporatie en de mogelijke
consequenties daarvan (Zie 'Brandbrief belastingverhoging woningcorporaties'
d.d 28 mei 2018).

Vragenof opmerkingen?
Voor eventuele vragen of opmerkingen verwijzen wij u naar onze manager
Publieke Waardevoor uw gemeente, Ger Verstegen. Hij is bereikbaar via
06 29 03 40 89 of

.

Een afschrift van deze
brief sturen wij naar uw gemeenteraad en onze huurdersorganisatie, Stichting
Huurdersbelangen Midden-Limburg.

Wij kijken uit naar de voortzetting van onze prettige en constructieve
samenwerking 1

Met vriendelijke groet,

Wim Hazeu Ger Peeters
Bestuurder Bestuurder

Bijlagen. 1. Activiteitenoverzicht 2019 en verder
2. Gemeentekaart

Afschrift.·
Gemeenteraad Weert
Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg
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Daarnaast proberen wij de jaarlijkse huurverhoging
te beperken voor alle huurders van onze woningen;

LJw gemeente maakt deel uit van de regio Midden voor 2018 Is dat 1,4% (inflatievolgend).
Limburg. Samen met zes andere gemeenten in deze
regio stelde u de RegionaleStructuurvisie Wonen, B. We continueren het twee-huren beleid
Zorg en Woonomgeving op. Deze visie is eer. van Sinds januari 2016 hanteren wiJ in het kader van
de kaders geweest waarop gemeentert, corporaties het passend toewijzen het twee-hurenbelerd Dit wil
en huurdersorganisaties in M1dden-l.imburg de zeggen dat bij woningen die worden toegewezen

_, - ->-- -<- @-'@ ..... ,,.,..., I,,...,,..... h @ hh @ @ @ @@@@@@@@@,..._,..._,...,.J @@@,., @ ,-.,. ,, ,..,-@@lrl @@..-,. rlA ,..,.,., ,.., ,.../' ,r, ..-+,-,r, .. ,.@r,1 @ @ lU CllC f-Jlt'@ lGL1eöi@@@@iCll\Cii iiCUUl;iigcljè.i @ @ LíU. LV\/l,L UUI @ I IJLLI 6L.ILÌL1t. GL é)@@@@@Ui.jv @@@@@@@i i._i...,ï,_;iu@@@@@@@
Die prestatieafspraken zun uitgewerkt in een huurprijs en een mkornensafhankelijke lagere
werkagenda die In maart 2017 is vastgesteld. Aan de huurpnjs. De lagere huurpnjs geldt alleen als
gemaakte afspraken gevenwi] samen met u en de het huishouden dat de woning toegewezen kr1Jgt
hu urdersorgan i saties u itvoe ring. huurtoeslaggerechtigd Is. Zo kunnen WIJ gezinnen
Op dit moment wordt de Regionale Structuurvrsie toch een goed thuis bieden die dat anders niet
voor Midden-Limburg herijkt. De verwachting zouden kunnen betalen. Bovendiert behouden
is dat deze ernd 2018 door de verschillende ze maximale keuzevnjheid In het woningaanbod.
gemeenteraden kan worder vastgesteld. Wij zijn Zo bevorderen we de diversiteit in de wijk. Mede
benieuwd naar het resultaat er· stemmen ons bod door dit beleid hebben WIJ In 2017 96% van onze
van volgendJaar hier weer op af. vrijkomende woningen passend toegewezen aan

huishoudens met recht op huurtoeslag.
In combinatie met onze grote betaalbare voorraad
leveren WIJ door het twee-hurenbeleid een forse
bijdrage aan de betaalbaarheid en bereikbaarheid
van ori/e woningen voor mensen met lagere
inkomens. Wij investeren in 2019 voor het twee
hurenbeleid naar verwachting€ 850.000 In het hele
werkgebied van Wonen Limburg, waarvan € 165.000
In uw gemeente. Omdat deze lagere huurprijs
voor onbepaalde tijd geldt, lopen deze kosten de
komende jaren nog behoorlijk op.

C. Met Wonen Limburg Accent zetten we in op het
huisvesten van middeninkomens
Wonen Limburg wil zich hard maken voor de (lage)
rmdderunkornens.Deze huishoudens komen

Wonen l.unbutg wil de zelf- en sarnenredzaamherd namelijk maar beperkt in aanmerking voor een
van onze bewoners bevorderen. We willen dat sociale huurwoning en als ze het willen is er voor
mensen de regie overpakken daar waar dat reëel is. hen vaak ook geen mogelijkheid om te kopen. Een
En dat kan alleen als mensen zich thuis voelen in serieuze 'tussen wal en schip' situatie. Volgens
hun woning en zich geen zorgen hoeven te maken de nieuweWoningwet Is dit geen opgave voor een
over hi.n financiën. W11 vinden betaalbaar wonen toegelaten instelling (woningcorporatie). Dit Is een
daarom een heel belangrijk maatschappelijk thema belangrijke reden geweest waarom Wonen Limbui g
De rol die Wonen Limburg hierin samen met u neemt jundisch Is gesplitst en Wonen Limburg Accent Is
kan divers zijn. Hieronder een aantal maatregelen opgericht. Vanuit Wonen l unburg Accent kunnen we
dat we inzetten In 2019 en verder: ons volop focussen op een groep woningzoekenden

voor wie een sociale h.iurwoning noch een
A. We zorgen voor voldoende betaalbare woningen koopwoning een realistisch beeld lijkt: in pnncipe
Wij vinden het van groot belang dat er voldoende zIJn dat huurders met een huishoudensmkornen
(passende)betaalbare woningen beschikbaar van€ 36.000 tot€ 55.000 bruto per jaar en de

1IJn. Op dit moment is 90% van ons bezit in uw categorie woningen met een huurprijs van€ 710 tot
gemeente betaalbaar met een huurprijs onder € 950 per maand. De1e focus helpt ons bovendien
de€ 640,14 (attoppmgsgrens huurtorslag 2018). bij ons streven naar gemengdewijken waarin
Wij streven daarbij in samenwerking met u naar kansrijk en kansarm elkaar ontmoeten.
gemengdewijken met sociale huurwoningen. Wij willen graag samen met u die opgave In
duurdere huurwoningen en koopwoningen. Weert verkennen.
Wijkenwaarin kansrijken en kansarmen elkaar
kunnen vinden en elkaar helpen. Alleen op die D. We willen voorkomen dat {huur)schulden
manier worden verschillende sociale netwerken oplopen
aan elkaar verbonden en wordt de kans op sociaal Ons ultieme doel is het voorkomen van schulden
maatschappelijke groei van de groep die het nodig bij onze bewoners. Schulden slaan mensen lam,
heeft daadwerkelijk verhoogd. verdoven creatie en verbinding. Het signaleren
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van en helpen b1J schulden zien WIJ dan ook als En daarvoor zoekenwe ook In 2019 de
één van onze kerntaken. En dat gaat wat ons samenwerking met u als gemeente:
betreft verder dan alleen huurachterstanden_
De eerste stap daarin is om onze bewoners die . Met een mogehjke experimentstatus vanuit
kampen met betalingsachterstanden in een vroeg het ministerie van BZK onderzoeken we de
stadium persoonlijk te benaderen om te voorkomen mogelijkheden om tijdelijke huurkortingen te
dat schulden oplopen. Want WIJ willen geen geven aan huishoudens die op dit moment te
huisuitzettingen; een dak boven het hoofd is een hoge woonlasten hebben.

1 A / _ rln ',....,.,,,t 11'71'7randvoorwaarde voor bewoners orn ue òlcip 11dc11 v v s: veï@@@@Cíìíì@@íi Uí..@ :;; @ c @ ,u
zelfredzaamheid te zetten. devoorzierurigenwijzer.nl, een applicatiedienst
Om dit te bereiken is een preventieve aanpak met als doel het voorkomen van
van partijen in het netwerk rondom de bewoner huurachterstanden en het verminderen van de
noodzakelijk. Een aanpak die we door intensieve druk op lokale schuldhulpverlening.
samenwerking met onze partners in verschiliende . Door middel van eigen beheer, waarbij
gemeenten al succesvol hebben ingezet. Met uw bewoners betaalde diensten zelf uitvoeren
gemeente hebben wij ook al afspraken gemaakt (zoals huisrneestertaken, schoonmaken
over vroegsignalering (huur)schuloen door middel gemeenschappelijke ruimten en
van een convenant. Die afspraken willen we graag groenonderhoud), verbeteren we de
continueren en waar nodig concretiseren. betaalbaarheid voor deze bewoners.

E. We blijven budgetcoaches inzetten
Op het moment dat we In contact zijn met mensen
met betaalachterstanden, proberen we samen, De Limburgse wijken zIJn gedurende de laatste
op basis van maatwerk, te komen tot structurele decennia wezenlijk veranderd. Rijtjeshuizen met
oplossingen. Zo kunnen alle huurders met alleen maar huurders die in Nederland geboren fijn
betaalproblernen op kosten van Wonen Limburg en die interesses en leefgewoontes delen, dat zien
gebruik maken van een budgetcoach om hun we minder en minder. Straten en complexen waar
financiële situatie op orde te krijgen. Door veel mensen met andere achtergronden, culturen en
vroegtijdig huurders ondersteuning te bieden gewoontes, mensen met een GGZ achtergrond en
bij hun administratie kunnen (grotele) schulden mensen met andersoortige rugzakjes wonen, dat Is
voorkomen worden. het beeld van vandaag.
In 2017 zijn deze budgetcoaches ingezet voor
52 huurders In ons werkgebied. Met als resultaat In onze dagelijkse praktijk komen wij steeds
dat door deze huurders In totaal€ 100.000 aan meer mensen tegen die extra hulp nodig hebben
schulden aan verschillende schuldeisers is afgelost. bij het vinden van een woning. Dezeveelal
In 2019 zetten we de inzet van de budgetcoaches kwetsbare bewoners kloppen, al dan niet via een
voort. We willen samen met u ook bekiJkenof we zorgorganisatie, bij ons aan.We zien een steeds
Humanitas of Punt Welzijn In kunnen zetten om groter wordende groep die nu al bij ons woont en te
bewoners met kleinere betalingsproblemen te maken krijgt met vraagstukken op het gebied van
helpen met hun thuisadrmmstratie. gezondheid, armoede, mtegratre. deelname op de

arbeidsmarkt en/of onderwijs
F. Met energiemaatregelen dragen we bij aan
de betaalbaarheid Wij willen ervoor zorgen dat deze mensen zich
In de periode 2017 2020 voeren we bij thuis voelen In hun woning en In de woonomgeving.
circa 4.000 woningen door heel Limburg Wij willen oe bewoner de mogelijkheid bieden
energiemaatregelen uit. Dit levert naast een om zijn vraagstukken om te buigen naar kansen
vermindering van CO2-uitstoot ook minder en hem ondersteunen bij het terugpakken van
woonlasten op voor onze bewoners Voor deze de eigen regie. Dit vraagt om een intensieve
4.000 woningen vragen wij geen huurverhoging. samenwerking met onze maatschappelijke partners,
Behalve dat we hiermee onze energetische ervaringsdeskundigen maar vooral met de bewoner.
doelstellingen willen realiseren, leveren we Wij willen graag met u en alle netwerkpartners
hiermee een extra bijdrage aan de betaalbaarheid. hierover in dialoog en komen tot een concrete
In hoofostuk 4 leest u meer mforrnat:e over aanpak die we In de prestatieafspraken vastleggen.
deze energieprojecten. Een aanpak die gebaseerd Is op verbinding en

ontmoeting met als doel orn sarnenredzaarnherd
G. We blijven maatregelen zoeken om de te realiseren.
betaalbaarheid te verbeteren
We Zijn er nog niet. We zien het als onze uitdaging en Onze woonruimteverdeling gaat via 'Thuis in
missie om te blijven zoeken naar manieren waarop Limburg'. Woningzoekenden kunnen zich daar
we de betaalbaarheid voor onze huurders kunnen inschrijven om in aanmerking te komen voor een
verbeteren. woning. De tcewijzing aan kwetsbare bewoners
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gaat echter vaker buiten dit aanbodsysteem om. woning. Zij zijn volgens het systeem een te groot
En omdat wij zien dat de vraag naar huisvesting risico voor zichzelf en de kans op ernstige overlast
voor deze bewoners groter wordt, monitoren wij dit voor de buurt is groot. Gevolg: deze mensenwonen
nadrukkelijk zodat voldoende woningen beschikbaar op dit moment nergens en verblijven op straat of
blijven voor de reguliere woningzoekenden. In op andere plaatsen die niet goed voor hen en/of de
2017 hebben we bijvoorbeeld 10% (exclusief woonomgeving zijn. Vanuit het principe 'iedereen
statushouders) van onze vrijkomende woningen kan wonen' voelt Wonen Limourg zich ook voor
toegewezen buiten ons aanbodsysteem. deze doelgroep verantwoordelijk. Ons doel is dat wij
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onze partners er voor zorgen dat ook deze mensen
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. -, In de gemeente Heerlen en in uw gemeente zijn wij
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op dit moment bezig een experiment op te zetten
orn dat doel te realiseren. Wij vragen u hierbij
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·, aan te sluiten. De geleerde lessen en de goede
voorbeelden willen wij wanneer nodig ook in anaere
gemeenten toepassen.

@@@@@@@... B. Kwetsbare bewoners die al bij ons wonen
Natuurlijk hebben wij veel aandacht voor de mensen
die in onze woningen komen wonen. Maar het
grootste deel van oe mensen waar wij rree te maken
krijgen, woont al 1n een woning van ons. En ook
een deel van deze bewoners heeft te maken met
of krijgt te maken met vraagstukken op het gebied
van gezondheid, armoede, mtegratie, deelname op
de arbeidsmarkt en/of onderwijs. Bovendien zien
wiJ steeds vaker dat bewoners niet één probleem
hebben, maar te maken hebben met meerdere
problematieken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een
combinatie van schulden, psychische problemen
en eenzaamheid.

Deze kwetsbare bewoners hebber: goede
begeleiding nodig. Wij willen dat zij ondanks hun
problemen ook echt onderdeel blijven (of worden)

In 2019 wil Wonen Limburg extra aandacnt van het sociale netwerk in de wijk. In samenwerking
besteden aan: met u en onze maatschappelijke partners zetter,

wij het professionele netwerk in om deze bewoners
A. Uitstroom beschermd wonen en te ondersteunen. En dat op zo'n manier dat de
maatschappelijke opvang bewoners zelf de regie hebben en dat zij optimaal
Wij willen een thuis bieden aan mensen die nu gebruik maken van hun talenten.
nog verblijven in het beschermd wonen of de
maatschappelijke opvang. Gezamenlijk met u en C. Statushouders
andere partners zorgen WIJ voor een zelfstandige De afgelopen jaren hebben wiJ in de hele provincie
worung, de noodzakelijke begeleiding én voor veel statushouders gehuisvest. In 201 / hebben we
een zachte landing in de wijk. Met gemeenten en bijvoorbeeld 347 statushouders gehuisvest in 109
zorgorganisaties makenwij duidelijke afspraken over woningen (waarvan 15 woningen in uw gemeente).
welke rol wi] kunnen spelen in het faciliteren van Net als afgelopen jaren doen wij ook in 2019 ons
deze uitstroom. De gemeente heeft de lead in het uiterste best om uw taakstelling in het huisvesten
maken van die afspraken. van statushouders naar rato van ons woningbezit in
In Midden-Limburg zijn WIJ met de gemeenten, uw gemeente te realiseren.
corporaties, huurdersorganisaties en
zorgorganisaties op dit moment bezig om hiervoor Vorig Jaar constateerden we dat statushouders niet
een integrale aanpak te ontwikkelen. Daarwillen wij altijd de duurzame start in de wijk maken die ZIJ

ons voor blijven inzetten. verdienen. Om de statushouders wel dat 'welkom
thuis-gevoel' te geven, hebben wij met u en de

W1J merken dat mensen die geacht worden huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt
uit te stromen uit beschermd wonen of de over die duurzame start. Graagwerken wiJ deze
maatschappelijke opvang door 'het systeem' steeds afspraken lokaal of regionaal verder uit.
vaker worden afgewezenvoor een zelfstandige
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D. Arbeidsmigranten coöperatieve rrutiatreven.We stimuleren eigen
De economie draait op volle toeren. En dat merken beheer In onze complexen en bij nieuwbouw zorgen
we in Limburg ook. Bedrijven halen werknemers uit we dat ontmoeten al ruim vóór de opleverdatum een
andere regio's en verschillende landen naar Limburg kernwaarde is.

om het werk gedaan te krijgen. Dezemensen
moeten ook ergens wonen. Wonen L1rnbL.:rg v11I graag In deze beweging blijven we oog houden voor het
meedenken over concepten hoe we gezamenlijk ook ondersteunen van bewoners die moeite hebben
voor arbeidsmigranten een structureel welkom thuis met meedoen in de wijk. Sommigen hebben net een
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het werven van bedrijvigheid, de verkoop van eigen talenten te laten ontdekken en in te zetten.
bedrijventerreinen én de huisvesting en mtegrat:e Of we activeren netwerken die bewoners faciliteren
van arbeidsmigranten In samenhang aan te pakken. om dil te doen.

E. Woonwagenbewoners Eigenaarschapop elk niveaumaakt verbondenheid
Smds een aantal Jaren hebben wij in uw gemeente in cle wijk of het dorp groter Dát verstaan we onder
woonwagens en standplaatsen in eigendom die Welkom Thuisl
wi] verhuren aar, woonwagenbewoners. Natuurlijk
willen WIJ voor deze groep ook een echt 'thuis' B. Verbinden is niet altijd een kwestie van budget
realiseren. Woonwagenbewoners hebben daarin een De mate waarin WIJ onze doelen behalen is minder
bijzondere positie, zoals onlangs nog eens bevestigd darm 2018 afhankelijk van het gereserveerde
door het College voor de Rechten van de Mens. We leefbaarheidsbudget. Van veel groter belang is de
willen samen met u en onze huurderorganisatie de mate waarin we erin slagen de geschetste beweging
dialoog aan hoe we invulling kunnen geven aan deze aan te jagen en bewoners dat te laten doen waar ze
positie. Wellicht kan de nieuwe handreiking voor het goed In zijn. We geloven erin dat ieder mens talenten
gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbelero en ervaringen heeft die van meerwaarde ZIJrt voor
van het ministerie van flinnenlandse Laken een anderen. Door te verbinden creéren we vormen van
startpunt vormen voor ons gesprek. wederkerigheid en samenredzaamheid.

We kiezen ervoor zowel gepland als ongepland Ir·
Wij willen dat onze bewoners zich prettig voelen de wijken en buurten aanwezig te zijn. Onze wijk-
in hun huis en woonomgeving. Daarvoor Is niet en complexbeheerders zijn op str aatruveau eert
alleen een schone, hele en veihgewoonorngevmg herkenbaar aanspreekpunt De ontmoetingen
van groot belang, maar ook de saamhorigheid in die daar ontstaan leiden tot een grotere invloed
een buurt. Daarom zet Wonen Limburg flink frt op van bewoners op hun woonomgeving en bieden
het verbeteren van de leefbaarheid in onze wijken. handvatten voor een inclusreve samenleving.
We gebruiken hiervoor objectief vastgestelde We komen achter de vooroeur bij probleemgedrag
wijkprofielen en de eigen ervaringen die wiJ en riemen de tijd om daarin het verschil te kunnen
hebben 1r1 de wijk. Samen met u, bewoners, de maken voor bewoners. We komen ook achter de
huurdersorgarnsattes en andere partners werken we voordeur om gesprekken met bewoners te voeren
aan van een huis een thuis maken. zonder dat daar een directe aanleiding voor is. Elke

stern en elk gesprek levert waardevolle informatie
A. Van "zorgen voor" naar "zorgen dat" op over wensen, dromen en zorgen.
De beweging die in 2018 is ingezet om de omslag te
maken van "zorgen voor" naar "zorgen dat", zetten Onze leefbaarheidsmedewerkers kennen de

we In 2019 voort. We vertrouwen op rle kracht van partners in de wijken waarin ze werkzaam zijn.
buurten en wijken om zelf te bepalen wat er op het B1J complexe problematiek van mdrvrdi.ele oewoners
gebied van leefbaarheid nodig Is. Onze rol verschuift is snel het juiste netwerk actief.
van initiatiefnemer naar ondersteuner en aanjager.
We zetten deze beweging extra kracht bij door We helpen bewonersgroepen b1J het duiden van
besteding, verdeling en verantwoording van ons huurt- en wijkprofielen, waardoor bewoners zelf
leefbaarheidsbudget op diverse plaatsen over te gerichte interventies kunnen voorstellen en uitrollen.
dragen aan bewoners.

We volgen de maatschappelijke trends en
Bovenstaande beweging vergroot het eigenaarschap ontwikkelingen en delen die kennis graag.
van bewoners en we gaan nog een stap verder. We We antrcrperen op de snel veranderende
experimenteren In 2019 met een sterkere rol van samenleving. Samer met partners en bewoners
huurders In vererugingen van Eigenaren,verbinden komen we tot mnovaties die niet alleen aansluiten
partijen in de wijk met elkaar (onder andere door het bij het nu, maar juist ook voorsorteren op de
mede organiseren van de netwerkconferentie Spil in vraagstukken van morgen.
de Wijk waar partners in de wijk elkaar ontmoeten
en mooie verbrndrngenontstaan) en ondersteunen iedereen Is welkom, iedereen verdient een thuis!
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C. Welkom thuis in uw gemeente toe te wijzen aan een gemeente, omdat we nog niet
In elke gemeente waarWij bezit hebben, zetten weten waar we het project gaan implementeren of
we leefbaarheidsmedewerkers en wiJk- en omdat de implementatie meerdere gemeenten raakt.
complexbeheerders In, stimuleren we eigen Daarom hebben WIJ de totale leefbaarheidskosten
beheer van bewoners, Jagen we coöperatieve onderverdeeld in drie categorieèn:
vormen en buurtondernemingen aan en zetten
we het leefbaarheidsfonds in waarmee we . l.eefbaarheidsprojcoten: middelen en projecten
bewonersimttatreven ondersteunen. In uw gemeente die -Irt samenspraak met bewoners- ingezet
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Jondersteunen van het initiatief 'Keent onderneemt' In dat wij In 2019 In uw gemeente€ 175.000
en een bewonerstrutrattef voor de realisatie investeren in leefbaarheidsprojecten,
van de zogenaamde Hofjeswoningen. Ook het . Personeelslasten: voor onder andere de
beschikbaar stellen van woonruimte voor inwoners inzet van leefbaarheidsmedewerkers en
die "moeilijk plaatsbaar" zijn, willen wi] samen met wijk- en complexbeheerders. De geschatte
u realiseren. Het Is namelijk een taak van zowel personeelslasten ten behoeve van leefbaarheid in
de gemeente als Wonen Limburg om iedereen te uw gemeente zun € 618.000 in 2019.
laten wonen. We hebben binnen uw gemeente met . Algemene leefbaarheidsmiddelen: middelen en
verschillende partners regelmatig overleg over projecten die we Wonen Limbug-breed inzetten
(ernstige) multidiscrptmaue overlastproblematieken of waarvan de uitgaven afhankel1Jk zijn van de
in het zogenaamde vangnetoverleg. Omdat dit bewonersvragen of leefbaarherdsmcidenten.
vangnetoverleg al een aantal Jaren bestaat, lijkt het Deze kosten worden op basis van het aantal
ons zinvol om het functioneren hiervan te evalueren. vhe aan uw gemeente toegewezen. Wij schatten
Wij verzoeken u om een dergelijke evaluatie binnen in dat wij in uw gemeente in 2019 € 297.000
het vangnetoverleg te agenderen. uitgeven aan algemene leefbaarherdsrruddelen.

We kunnen nu al aangeven dat het totaal aan1
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ll leefbaarheidsuitgaven van Wonen Limburg het In
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@@: lr -@ @ de wet genoemde basisbedrag van€ 126,25 per@@ 1 r f ,- ·- @ daeb-woning gaat overstijgen. Voor uw gemeente
i@.@ @@@@@@ ;. schatten wij namelijk in dat wij in 2019 op ongeveerf 210 per daeb-woning uitkomen. Omdat u en

de huurdersorgamsatros de leefbaarheid van
onzewijken net zo belangnjk vinden als wij, gaanJ" wij er vanuit dat u ook in 2019 hiermee weer

jj kunt instemmen.

Duurzaamheid is een breed begrip dat wij
tegenwoordig liever toekomstbestendigheid
noemen. Wij zien toekomstbestendigheid zeker niet
alleen in relatie tot ons vastgoed. Maar ook In relatie
tot materialen, groen, mobiliteit, energie en dat
allemaal in de context van samenwerken, wonen en
leven. Wij geloven in een algehele duurzame aanpak

.

Onlosmakelijk verbonden met het thema
duurzaamheid is de beweging van lineaire economie
naar circulaire economie. Daarwaar grondstoffen
nu vaak nog gebruikt worden om producten te
maken, te verbruiken ert te vernietigen, gaanwe
steeds meer naar het behoud van grondstoffen

Voor meer informatie en voorbeelden verwijzen voor hergebruik. Daarbij zien we bijvoorbeeld onze
wij u naar de bijgevoegdegemeentekaart en naar woningen als grondstoffenbank. W1J vragen u deze
ma atschappel ij kekaart.wonen I i m burg. n 1. beweging te ondersteunen.

D. Onze uitgaven aan leefbaarheid W1J willen met onze aanpak de wensen en
lJe uitgaven die Wonen Limburg doet aan het draagkracht van de bewoners centraal stellen,
verbeteren van de leefbaarheid zijn soms toe gebruik maken en ontlasten van de woonomgeving
te wijzen aan een specifieke gemeente, omdat en onze organisatie slim inzetten. Om dit te bereiken
het project enkel in deze gemeente wordt Is een gedragsverandering nodig. Bij onszelf,
geïmplementeerd. Somszijn ze ook (nog) niet onze partners en onze bewoners. Wij zien het als
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onze verantwoordelijkheid om hier een bijdrage uw gemeente hebben we 74 woningen in 2017
aan te leveren. Hiertoe zijn we op zoek naar verbeterd met een investering van€ 1,1 rruljoen.
rueuwe coalities, initiatieven en middelen om onze Voor 2018 staan 73 woningen met een investering
doelstellingen te bereiken. 'Bewoners' vatten we van€ 1,4 miljoen op de planning. Voor 2019willen
daarbij breed op: het gaat niet alleen om huurders, WIJ 356 woningen in uw gemeente verbeteren
maar om alle bewoners van een buurt waarin naar minimaal label Ben in 2020 nog eens ruim
Wonen Limburg bezit neert. 140 woningen.

A. On7P wnnin @@@Pn ;i;irrle;;ic:\/rijen co2-ne @@tr22! C. V-/c willen externe warmtebronnen
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Alle woningen en panden In het bezit van Wij ontwikkelen een vastgoedstrategie voor ons
\/'Jonen 11mburg Zijn uiterlijk in 2050 CO2-neutraal. totale bezit met als einddoel CO2-neutraliteit in
Onze nieuwbouwprojecten worden vanaf 2017 (waar 2050. Eerste prioriteit voor Wonen Limburg daarm
mogelijk) al gaslous opgeleverd. Ook experimenteren is het realiseren van de kansen die er liggen voor
WIJ In het aardgasloos maken van de bestaande het verwarmen van onzewoningen door externe
bouw zodat we in 2030 zoveel mogelijk worungen warmtebronnen. Denk daarbij aan biomassa en
hebben afgekoppeld_Daarbij hebben we als einddoel restwarmte van industrie zoals Het GroeneNet
dat de bouw-, sloop- en renovatiewerkzaamheoen (in 2018 onderzoeken we de mogelijkheid om
van Wonen Limburg en haar ketenpar tners volledig 600 woningen aan te sluiten hierop), geothermie
energie- en grondstoffenneutraal zijn in 2050. en M1Jmvater voor de dichtbebouwde omgeving.

Wonen Limburg is actief oij de ontwikkeling en het
onderzoek van dezewarmtekansen en pakt deze 111
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Wonen Limburg voorziet elke vrijkomende geschikte
grondgebonden huurwoning van zonnepanelen.
In 2017 kregen zo 750 huizen zonnepanelen.
Ook zittende bewoners van grondgebonden
huurwoningen kunnen de plaatsing van
zonnepanelen aanvragen.

E. We koppelen hemelwaterafvoeren af
De stijgende buitentemperatuur zorgt voor extreme
weersornstandrgheden. Om dit nu en in de toekomst
hel hoofd te kunnen bieden, Liet Wonen Limburg
klimaatadaptatre van de woonomgeving ook als
haar verantwoordelijkheid. In dit kader starten we
In 2018 dan ook drie grootschalige afkoppelpuots
van de regenpijp naar de riolering In Heel, Leveroy
en venray. Uiteindelijk willen we op basis van de
resultaten hiervan al onze woningen afkoppelen
en daarbij doen we nadrukkelijk een beroep op
uw medewerking.

Eind april heeft de Provincie Limburg het
Limburgs aanbod aan de regering gedaan om F. We zetten energiecoaches in
Limburg verder te verduurzamen. De Limburgse Hiermee helpen we bewoners inzicht te krijgen in
corporaties pakken daarin samen met de Provtncie het energieverbruik In de worung. Alle huurders
de verantwoordelijkheid voor een duurzame, kunnen op kosten van Wonen Limburg gebruik
aardgasvrije woningvoorraad in Limburg. Deze makenvan een energiecoach. In 2017 hebben we
aanpak van de gezarnenhjkecorporaties richt zich 119 adviezen uitgegeven in ons werkgebied en dat
op drie thema's: (1) warrntetransitie, (2) wijkgerichte willen we In 2019 uitbreiden.
energretransrtie én (3) de problematiek van het
energetisch verbeteren van particulier bezit in G. Bewoners gaan zelf aan de slag met energie-
bijvoorbeeld Vererugrngenvan Eigenaren. uitgaven

WIJ zetten naast de persoonlijke benadering ook
B. Wij voeren op grote schaal energetische in op digitale hulmiddelen om onze bewoners te
verbeteringen uit informeren over het eigen energieverbruik en een
In de periode 2017-2020 investeert Wonen Limburg duurzamewoning en woonomgeving_
circa€ 100 rmljoen urn 4.000 woningen energetisch
te verbeteren naar een minimaal label B. In
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H. Planmatig, niet-planmatig en mutatieonderhoud Naar verwachting starten we in 2019 met
Afgelopen jaar hebben we per woning gemiddeld de reahsane.
ongeveer€ 1.300 uitgegeven aan planmatrg, Met een ontwikkelaar hebben wij overeenstemming
niet-planmatig en mutatieonderhoud. Ook In bereikt over de aankoop van 75 appartementen
2019 blijven we investeren in ae kwaliteit van die aan de Werthaboulevard worden gerealiseerd.
onzewoningvoorraad. De eerder genoemde Deze appartementen zullen aardgasloos zijn.
energieprojecten zijn hier een goed voorbeeld van. WiJ verwachten dat nog in 2018 wordt gestart met
Daarnaast zien we dat vanuit wet- en regelgeving de realisatie hiervan.
steeds 2evraa2rl wordt nnrlPr ;rnrlPrP nn In í\\1nr-lr,n @ n+ ',.,,-...,.,...J,-...., @@@@@@@@-@- @ 1• 1 L-- @ @l -meer

- - - @
'..._;@':.._;; ;:_;@ Í Ì il__;l. U @VIULI lì(Jgë:i IJÌ\ l1t::Ue1 u Ut:! LUL! Il- __, ïhet gebied van asbest- en brandveiligheidsbeleid. om extra tijdehjke woningen te realiseren. De

Voor 2019 gaan we onze onderhoudsnorm dan eerste gesprekken hebben plaatsgevonden en
ook herijken voor zowel Wonen Limburg als dezewoningen worden naar verwachting In
Wonen Limburg Accent. Dit Is momenteel In 2019 gerealiseerd.
ontwikkeling en wordt in de prestatieafspraken
verder uitgewerkt. In de stadsdeelvisie Weert-Zuid is opgenomen
In het kader van onze strategische koers gaan we dat wij een onderzoek doen naar de toekomst
eigen onderhoud door bewoners introduceren. van de portreketagewoningen in Weert. Dit Jaar
In welke vorm en op welke schaal dit toegepast ronden wiJ een plan van aanpak hiervoor at. De
kan worden, wordt in 2018 onderzocht. In de aanpak van de 600 worungen zal meerdere jaren
prestatieafspraken voor 2019 kunnen we hier verdor duren. In 2019 gaan WIJ tot realisatie van het
op inzoomen. eerste deel van dit plan over. Wellicht zijn ook hier

subsidiemogehjkheden die de urtvoenng financieel
mede rnogehjk kunnen maken. Wij willen dat graag

Een huis is een dak boven je hoofd, een 'thuis' met u onderzoeken en hier afspraken over maken.
Is veel meer dan dat: dat Is een fijne en veilige Ten slotte hebben wij met Land van Horne het plan
woonomgeving. Ons vastgoed zetten we In om een Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie
als een middel om dat thuis te realiseren. Dus (lf:P) te realiseren. ren IEP is een intramurale
moet onze vastgoedportefeuille op oroe zijn. voorziening waarin dementerenden met ernstige
In ons portefeuilleplan omschrijven we de gedragsstoornissen gediagnostiseerd worden, zodat
lange termijndoelstellingen voor ons vastgoed er met een behandeling gestart kan worden. Deze
per wnonmarkt. 1 lierin staat de opgave tot behandeling Is er op gericht dat de betrokkenen
sloop, verkoop, transformatie, nieuwbouw en weer terug naar huis kunnen of naar een reguliere
aankoop opgenomen. intramurale voorzierung. Samen met u willen we naar

een geschikte locatie voor het IEP zoeken.
A. Nieuwbouw, transformatie en sloop
Samenmet Stichting Gehandicaptenzorg Limburg Als WIJ biJ een grote renovatie of sloop/nieuwbouw
ontwikkelen wij op dit moment 28 zorgstudio's. bewoners (ttjdehjk] moeten verhuizen, dan hebben

WIJ daarvoor een modelovereenkomst die leidend
is voor het gesprek tussen Wonen Limburg, de

-.f / @ bewoners en de regionale nuuruersorganisatres.
' ,/ @ Dit 'raamwerk Sociaal Plan' hebben wij met onze!

1@ \ \ @@@
Huurdersraad opgesteld. Per project kan het Sociaal

@@@
@
@ Z-@ @@@@ @ Plan mdrennodig aangevuldworcen met specifieke

.• @-----:-·-·-·-··- --
@ lokale afspraken.
-··.·:i

1

B. Aankoop en verkoop
Om voldoende hgtnditert te behouaen voor het doen
van mvestenngen en zeker ook om aan de vraag
vanuit de woningmarkt te voldoer, verkopen WIJ een
gering aantal woningen. In 2017 hebben we 108
woningen verkocht. In 2019 zijn wij voornemens om
van onze 26.000 woningen In totaal 115 woningen
biJ mutatie te verkopen, verspreid over ons hele
werkgebied. Hiervan verkoopt Wonen Limburg 105
woningen en Wonen Limbcrg Accent l O woningen.
Daarnaast willen we in het kader van de strategische
koers vanuit Wonen Limburg nog eens circa 10

woningen verkopen aan een wooncoöperatie
of soortgelijk initiatief. Bij de verkoop van
woningen letten WIJ er op dat wijken een gezonde
drversiteit behouden.
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C. SamenWonen
Uit een recente engt.ête waarin Wonen Limburg
14.000 adressen heeft aangeschreven in Limburg,
blijkt dat steeds meer mensen zelf actief aan
de slagwillen om de woning en woonomgeving
van de toekomst vorm te geven. Aanlerorng
voor deze uitvraag is de beweging die overheid,
zorgorgarusatresen woningcorporaties hebben
ingezet om het irutratief en rlP rP @@@@iP @ tPPrl @ mPer t,,j
de bewoners van een wijk te leggen.

Deze initiatieven variëren van de rsahsane van
nieuwe woonvormen waarbij mensen zelf invulling
geven aan hun woonomgeving tot initiatieven waarbij
wijk bewoners meer willen gaan samenwerken en
zorgen voor elkaar. Vastgoed wordt daarbij als
middel mgezetom te streven naar goed nabuurschap
en daar waar behoefte is dingen gezamenlijk te
doen. Onder de noemer 'Samen Wonen' willen wij
samen met u en onze huurdersorganisaties deze
initiatieven aanjagen, stimuleren en daar waar nodig
bijstaan met kennis of tmancréle ondersteuning.
ren mooi voorbeeld van het stimuleren van
eigenaarschap is de samenwerking met uw
gemeente en een aantal mwoners van Weert om de
mogelijkheden te onderzoeken het realiseren van
"hotjesworungen" voor mensen, die iets voor elkaar
willen betekenen.
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