
Woningcorporatie Wonen Vierlingsbeek 
 
 +/- 500 sociale huurwoningen

Wonen Vierlingsbeek heeft            van het aandeel sociale 
huurwoningen in Boxmeer.

Woningvoorraad in de kernen 
• 41% in Vierlingsbeek
• 46% in Overloon
• 9% in Maashees

 Dichtbij onze huurders

Uitgangspunt voor ons is een kwalitatief goede en betaalbare 
woningvoorraad voor onze doelgroep. Daarnaast doen we 
waar we sterk in zijn: met focus op het wonen een bijdrage 
leveren aan vitale dorpskernen.
  
             Gemiddeld energielabel C

G            Gemiddelde huurprijs € 494,-

  Wie zijn we

O N D E R N E M I N G S P L A N 

W O N E N 
VIERLINGSBEEK
2 0 1 6 - 2 0 1 9

Vraag huurders wat zij belangrijk vinden en het 
antwoord is vaak: ‘mijn huis moet een echt thuis zijn.’ 
In dit ondernemingsplan laat Wonen Vierlingsbeek zien 
hoe we ons inzetten voor een betaalbaar en kwalitatief 
goed onderhouden huis. Waar huurders dan weer een 
echt thuis van kunnen maken. We geven u een kijkje 
in onze activiteiten voor de komende jaren, om samen 
met onze huurders en partners te bouwen aan vitale 
woonomgevingen in de gemeente Boxmeer. 

Voor meer informatie kunt u op de onderwerpen klikken.

• 1% in Groeningen
• 1% in Vortum-Mullem
• 2% in Holthees

Kwaliteit voor een betaalbare prijs
We verhuren, beheren en bouwen betaalbare en kwalitatief 
goede woningen voor mensen met een laag inkomen in 
ons werkgebied. Hierbij kijken we naar de woonbehoeften 
per kern. We proberen binnen de kaders van de wet- 
en regelgeving de inwoners zo goed mogelijk in hun 
woonwensen te bedienen. 

Wat doen we
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ONzE VISIE

ORGANISAtIE

Waar staan we voor
Afgestemd op de woonbehoeften per kern staat Wonen 
Vierlingsbeek voor kwalitatief goed en betaalbaar wonen. 
Vanuit het wonen leveren we in samenwerking met onze 
partners een actieve bijdrage aan de vitaliteit van de kernen 
waar we bezit hebben. 
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KERNWAARDEN

Hoe zijn we
…laagdrempelig: We zijn benaderbaar voor onze huurders 
en partners en weten wat er speelt. Onze dienstverlening en 
communicatie stemmen we hierop op af. 

….betrokken: We zijn aanspreekbaar bij de ontwikkeling van 
de kernen waarin we bezit hebben en werken samen met 
partners om een optimaal resultaat voor onze (potentiële) 
huurders te behalen. 
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•	 We investeren in de kwaliteit van 
onze woningen, bijvoorbeeld door 
badkamer, toilet en/of keuken te 
renoveren. 

•	 We bieden keuzemogelijkheden 
voor huurders, rond onderhoud, 
duurzaamheid en ZAV.

•	 We investeren in nieuwbouw:  
sloop van 8 en toevoegen van 10 
levensloopbestendige woningen in 
Vierlingsbeek, toevoegen 4 sociale 
huurwoningen in Vortum-Mullem, 
toevoegen 5 sociale huurwoningen 
in Holthees. 

•	 Mits positief beantwoord, overname 
22 woningen Mooiland. 

•	 We stellen een energiebeleidsplan 
op om uitvoer te geven aan onze 
ambities op duurzaamheid. 

•	 We benaderen huurders samen met 
het huurderspanel om te investeren 
in energetische maatregelen bij 
woningen met label D of lager. 

•	 We zijn zichtbaar en aanwezig in 
onze kernen.

•	 We	reserveren	financiële	middelen	
voor leefbaarheid wat wettelijk 
maximaal mogelijk is 

•	 Samen met het huurderspanel, de 
dorpsraden en de gemeente bekijken 
we	op	welke	wijze	we	de	financiële	
middelen voor de leefbaarheid 
kunnen inzetten. Daarnaast zetten 
we onze kennis en kunde in om de 
vitaliteit in de kernen te versterken. 

•	 We betrekken huurders actief 
om mee te denken over de 
dienstverlening en het beleid van 
Wonen Vierlingsbeek.

•	 Samen met de gemeente en het 
huurderspanel komen we tot 
prestatieafspraken.

•	 Onze aandacht gaat naar 
mensen met lage inkomens, ook 
met bijzondere woonwensen, 
bijvoorbeeld ouderen. We wijzen 
minimaal 80% toe onder de 
inkomensgrens van € 35.739,-. 

•	 Betaalbaar wonen betekent voor ons 
dat we zorgen dat in 2019 tenminste 
90% van onze woningen een huur 
heeft lager dan € 629,-. 

•	 We wijzen 95% van onze vrijkomende 
woningen passend toe aan mensen 
die huurtoeslag mogen ontvangen.

•	 We houden goed de woonbehoeften 
en	ontwikkeling	van	specifieke	
doelgroepen zoals jongeren, 
ouderen en zorgbehoevenden in de 
gaten. Indien nodig passen we ons 
toewijzings-/huurbeleid aan.

•	 We werken aan een betere koppeling 
tussen kwaliteit en huurprijs. 

•	 We stellen onze nieuwe 
vastgoedstrategie voor de komende 
jaren vast.

•	 We verkopen 2 woningen per jaar.

Betaalbaar wonen Sturen op kwaliteit en 
duurzaamheid 

Aanjager op leefbaarheid

Wat willen we?

2016-2019 

We willen de juiste dingen doen
We streven ernaar dat onze huurders en partners ons ervaren als een betrouwbare organisatie die 
weet wat er speelt en de juiste dingen doet. Daarom stemmen we af met ons huurderspanel en onze 
samenwerkingspartners wat we voor elkaar willen krijgen in onze kernen. Voor de komende periode 
ligt de focus erop om, met oog voor specifieke woonwensen en behoeften, de vitaliteit van elke kern 
vanuit het terrein van wonen te versterken. Hieronder vindt u een greep uit de maatregelen die we 
nemen om onze ambities te bereiken.
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