Woongoed Zeist

Wat deed Woongoed Zeist in 2017? Hier
vindt u een greep uit onze belangrijkste
activiteiten en cijfers. Wilt u meer
weten? Lees dan ons jaarverslag
op www.woongoedzeist.nl.

2017: ons eerste jaar ‘Woongoed Zeist’
Stond 2016 nog in het teken van de op
stapel staande fusie, in 2017 was het zo
ver! Op 1 januari 2017 gingen de Kombinatie
en Seyster Veste samen verder als Woongoed
Zeist. Een dag later hees Burgemeester Koos
Jansen de vlag met nieuwe naam en opende ons
kantoor. Natuurlijk was het wennen: aan elkaar, aan
de nieuwe locatie en aan een nieuw ict systeem.
Solide basis
Ook voor onze klanten en relaties was het wennen, maar gelukkig weet iedereen ons inmiddels te

vinden. We voerden onze beleidsvoornemens uit en
legden een solide basis. We leverden nieuwe woningen op, renoveerden op verschillende plaatsen en
startten met de voorbereiding van nieuwe projecten.
Betaalbaar, duurzamer en beter
In 2018 werken we verder aan onze organisatie en
krijgen duurzaamheid, betaalbaarheid en het
verbeteren van onze dienstverlening extra aandacht.
Rob Wassenberg
Directeur Bestuurder

In 2017...
... gaven we € 8.484.000 uit aan onderhoud
... waren er 24 bewonerscommissies, verenigingen en bewonerscontactpersonen actief
... werkten er 69 mensen bij Woongoed Zeist (61 fte)
... werden 6 van onze woningen ontruimd na het aantreffen van een hennepkwekerij
... betaalden we € 5.263.000 verhuurdersheffing

Steeds groener
Eind 2021 willen we een gemiddeld
energielabel B voor onze woningen.
Dat betekent dat we flink investeren
in energiebesparing. Niet alleen omdat
het belangrijk is voor het milieu, maar
ook om de woonlasten van onze huurders te verlagen. Energiekosten maken
daar immers een groot deel vanuit. Bij
renovatie en nieuwbouw zetten we dan
ook flink in op energiebesparing. En dat
zien we terug in de energielabels van
onze woningen. De afbeelding hiernaast
toont de energielabels in 2017.
Duurzaamheid houdt natuurlijk niet op
bij onze woningen. We zorgen ook dat we zelf duurzamer werken. Bijvoorbeeld door minder te printen en meer
digitaal versturen. Een e-mail om je huur te betalen bijvoorbeeld, of een digitale nieuwsbrief in plaats van een
papieren versie. En huurders kunnen zelf 24 uur per dag zaken regelen via ons portaal. Snel en duurzaam!
Betaalbaarheid voorop!
Woongoed Zeist verhuurt 7.462 woningen. We hebben ons streefhuurbeleid – in overleg met de huurdersvereniging – naar beneden bijgesteld, zodat 70% van onze woningen in de huurklasse ‘goedkoop’ of ‘betaalbaar’
vallen.
De jaarlijkse huurverhoging was voor verreweg de grootste groep huurders 0%. Alleen huurders met een jaarinkomen vanaf € 40.349 en huurders van een vrije sector woning kregen een huurverhoging van 4,3%.
Onze dienstverlening in cijfers
Dienstverlening en contact
7,0
Reparaties
7,3
Onderhoud
7,2
Huur opzeggen
7,8
Woning betrekken
7,0
Trots op onze nieuwbouwprojecten
In 2017 kregen 75 huurders de sleutel van
hun nieuwe woning:
• in Kerckebosch fase 3, 23 eengezinswoningen en 40 appartementen
• in Beukbergen, 12 nieuwbouwwoningen
Mooie woningen waar we best trots op zijn.
De bewoners van de nieuwbouw in
Kerckebosch krijgen bovendien zonnestroom van eigen dak.
De oplevering van de woningen in woonwagenkamp Beukbergen betekende de afronding van de vernieuwing van Beukbergen.
Best bijzonder natuurlijk en daarom kwam
Koning Willem Alexander in hoogsteigen
persoon een kijkje nemen.

Voor onze klanten werken we aan goede dienstverlening
Zijn we goed te bereiken? Hoe tevreden zijn onze klanten over
onze dienstverlening?
Dit wordt doorlopend gemeten en in een rapportcijfer uitgedrukt. We kregen een dikke voldoende, maar vinden dat het nog
beter kan. Daarom werken we hard aan het verbeteren van onze
dienstverlening.

Samen met…
We werken intensief samen met veel verschillende partijen. Bijvoorbeeld met:
HuurdersPlatform Seyst: De fusie van de Kombinatie en Seyster Veste betekende ook een fusie voor
de twee huurdersverenigingen. Zij gingen samen verder als HuurdersPlatform Seyst. Deze vertegenwoordigt de bewoners(commissies) en denkt kritisch
mee. Hun inbreng is van onschatbare waarde.

Maatschappelijke Adviesraad: In 2017 werd de
Maatschappelijke Adviesraad (MAR) opgericht. De raad
adviseert Woongoed Zeist gevraagd en ongevraagd
over maatschappelijke ontwikkelingen in Zeist. De MAR
is divers qua samenstelling; de leden zijn maatschappelijke betrokken, delen affiniteit met wonen en zijn
deskundig.
Gemeente Zeist en R.K. Woningbouwvereniging:
In december zetten de gemeente, Woongoed Zeist,
R.K. Woningbouwvereniging en de huurdersverenigingen hun handtekening onder de prestatieafspraken.
Hierin leggen we jaarlijks vast hoe we prettig wonen in
Zeist realiseren. Het gaat bijvoorbeeld om het zorgen
voor voldoende goedkope woningen, samenwerking rondom wonen en zorg en renovatie van
huurwoningen.

Sociale huurwoningen
Vrije sector
Aantal verkocht
Aantal (opnieuw) verhuurd
Aantal woningen nieuw gebouwd
Percentage verhuurd aan mensen met een laag
inkomen (minder dan € 35.739,-.)
Huurachterstand
* de Kombinatie en Seyster Veste bij elkaar

2017

2016 *

6.802
660
29
578
75
97%

6.770
668
60
518
60
93%

1,27%

1,23%

In 2017 werd de renovatie van de volgende omplexen afgerond:
• Eldorado, 72 seniorenwoningen
• Filips van Bourgondiëlaan, 12 seniorenwoningen
• Geiserlaan, 24 eengezinswoningen
De woningen werden niet alleen grondig opgeknapt, ze zijn nu
ook goed geïsoleerd en veel energiezuiniger.
Fijne buurten en wijken
Fijn wonen doe je in een prettige
buurt. Regelmatig zijn er activiteiten
of initiatieven die de leefbaarheid
vergroten, voor meer veiligheid zorgen of die overlast voorkomen. Een
greep uit de activiteiten in 2017:
* Huurders in Vollenhove met een
betalingsachterstand werden benaderd om schuldhulpverlening te
ontvangen.
Met een spreekuur op vaste tijden in
de L-flat, hopen we de drempel naar
schuldhulpverlening te verlagen.
* Waar veel mensen dicht bij elkaar
wonen, moet je goede woonafspraken maken. In de Geroflat werden
die gemaakt en ingevoerd. En op
een zichtbare plaats opgehangen.
* In Binnenhof waren open hoeken
waar sprake was van vervuiling en
waar overlast was van hangjongeren.

De ‘hang hoeken’ zijn dichtgezet.
* In Vollenhove was een muizenplaag. Samen met RMN en
gemeente is de plaag bedwongen.
* Een seniorencomplex aan Meester
de Klerckstraat kreeg een nieuw
sleutelplan. Nu zijn er geen oude
sleutels meer in omloop, wel zo
veilig.
* Bij Het Rond werden veel fietsen
gestolen. Er is een mobiele camera
geïnstalleerd gericht op de deur, zo
is het beter beveiligd.
* Samen met de politie werd er in
de Antonlaan en Brinkhoven voorlichting ‘tegen insluiping’ gegeven.
Mensen deden de toegangsdeur
soms voor vreemden open, waarna
het risico op inbraak flink toenam.
* De nieuwbouw appartementengebouwen in Kerckebosch werden

uitgerust met cameratoezicht. Dit
werkt preventief tegen vandalisme
en zorgt voor een veilig gevoel.
* De complexbeheerders in Nijenheim en Couwenhoven plaatsten
in de centrale hal een boekenkast.
Bewoners kunnen gelezen boeken
omruilen voor ongelezen exemplaren. Een goed gevulde kast waar
veel mensen gebruik van maken is
het resultaat.
* In Nijenheim wordt veel georganiseerd voor kinderen uit de buurt. Bij
’t Nijentje kunnen kinderen wekelijks
komen spelen en knutselen en er is
een ‘speelblik’ waar speelgoed uit
geleend wordt.
* Wegens succes breidt woongroep
Ondertussen (in De Grift) uit. In
2017 kregen ze toestemming om
nog een woongroep in Zeist-West
op te richten, in 2018 wordt daar
een geschikte ruimte voor gezocht.

Meer lezen? U vindt ons uitgebreide jaarverslag op www. woongoedzeist.nl/jaarverslag.

