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Wat verwachten we uit te geven: (x € 1.000)
- dagelijks onderhoud 3.066
- planmatig onderhoud 7.519
- woningverbetering | energiemaatregelen 11.629

Dit gaan we doen:
• schilderwerk 558 woningen
• vervangen CV-ketels 231 woningen
• keukenrenovatie 332 woningen
• douche- en toiletrenovatie 272 woningen
• vervangen dakbedekking 247 woningen
• asbestsaneringen 397 woningen
• plaatsing rookmelders 2.867 woningen

Duurzaamheid en kwaliteit
goede woningen die klaar zijn voor de toekomst

Samenstelling bezit
Goedkoop 18,0% verkoop 21 woningen
Betaalbaar 69,7% sloop 136 woningen
Duur tot huurtoeslaggrens 11,9%  64 garages
Duur tot boven huurtoeslaggrens 0,4% nieuwbouw 38 woningen

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
betaalbare woningen op de juiste plek

woningverbetering
 (x € 1.000)
- woningverbetering | energiemaatregelen 11.629
• De Hoogte - Bedumerstraat 60 woningen
• De Hoogte - Van Oldebarneveldlaan 66 woningen

wijkvernieuwingsprojecten
De Wijert en Selwerd
 (x € 1.000)
- sloop 1.799
- nieuwbouw 13.464

Planning 2022
Sloop de Wijert fase 2 / juni 50 woningen en 24 garages
Sloop de Wijert fase 3 / september 86 woningen en 40 garages
Start nieuwbouw De Wijert / fase 2  59 woningen
Start nieuwbouw Selwerd / fase 1 98 woningen

Selwerd
De Huismeesters sloopt de komende jaren 146 woningen en bouwt 293 
woningen terug. Dit doen we in vier fases.

De Wijert
De Huismeesters startte in het voorjaar van 2020 met woningverbetering 
van in totaal 152 woningen. Daarnaast worden 222 woningen en 77 garage-
boxen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In het nieuwe plan is plek 
voor 271 appartementen en 14 eengezinswoningen. De nieuwbouw vindt 
gefaseerd plaats. Het totale project (sloop/nieuwbouw) neemt ongeveer vier 
jaar in beslag.

Onze huurders zijn onze ervaringsdeskundigen. Zij weten hoe het is om in onze 
woningen te wonen. En in onze buurten te leven. Wij hebben onze huurders 
nodig om dat te doen in de wijken wat nodig is. Daarom willen we onze huurders 
betrekken bij ons werk. We betrekken onze Huurdersraad bij de ontwikkeling van 
ons beleid. Samen met de Huurdersraad leggen we het participatiebeleid vast.

We hebben in december 2021 de Prestatieafspraken met de Huurdersraad en de 
Prestatieafspraken getekend. 

Participatie
huurders van nu en de toekomst

Ons doel is schone en veilige wijken en buurten. Waar bewoners fijn wonen en 
zich prettig voelen. Sociale huisvesting gaat niet alleen over betaalbaarheid. 
Het gaat ook om bijvoorbeeld woongenot en veiligheid.

Financiën - Wij zetten in op financieel gezond blijven
Wij streven naar maximale efficiëntie en de laagst mogelijke kosten. 

        (x € 1.000)
ontvangsten uit verhuur 56.423
uitgaven ten behoeve van verhuur - 23.155
uitgaven t.b.v. investeringen - 23.005
ontvangsten uit verkoop (21 sociale huurwoningen) 6.625
belastingen en heffingen - 11.895
uitgaven rente - 10.131
mutatie leningen en portefeuille 883
aanwenden eigen middelen 4.255

Leefbaarheid
levenskrachtige wijken en buurten

Organisatie - Zo doen wij het bij De Huismeesters!
Het gaat erom dat we onze afspraken nakomen, onze doelen halen, op de afgespro-
ken manier, binnen het afgesproken tijdstip en met het afgesproken resultaat.
We willen een wendbare en doelgerichte organisatie zijn. Een organisatie die snel op 
veranderingen reageert. Waar nodigen scholen we onze medewerkers bij of om. 

De klant centraal
Wij zijn als woningcorporatie opgericht omdat er behoefte was aan betaalbare 
woningen voor mensen, die daar zelf niet voor konden zorgen. Wij bieden ruim 
8.000 huishoudens een thuis in de gemeente Groningen. Het is nog steeds die 
behoefte aan goede, betaalbare woningen die ons bestaan legitimeert. Niet de 
woningen zelf. Daarom stellen we in ons ondernemingsplan de huurder meer 
dan ooit centraal. 

We hebben onze huurders in 2021 gevraagd hoe zij onze dienstverlening 
ervaren. Met de uitkomsten van het onderzoek gaan we in 2022 aan de slag.

In 2022: 
• implementeren we onze klantvisie waaronder onze visie op klachtmanage-

ment
• optimaliseren we ons klantportaal
• verbeteren we onze klanttevredenheid - we streven naar A                          

(Aedes-benchmark)
• opstellen leefbaarheidsbeleid
• opstellen participatiebeleid
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