
Een fijne buurt

Duurzame toekomst

We zijn als ’thuis continu bezig met leren en verbeteren. Dit doen 
we samen stap voor stap. We willen graag onze dienstverlening 
verbeteren. Om te weten wat uw wensen en verwachtingen zijn, 
starten we met een klantenpanel. Ook introduceren we deze 
zomer een nieuwe website met huurdersportaal. Dan heeft u als 
huurder 24 per dag de mogelijkheid om zelf eenvoudig zaken 
te regelen en in te zien. 

Studenten en mensen die 
willen integreren op de 
arbeidsmarkt bieden we ook 
de kans om te leren. Daarom 
zijn er dit jaar weer minimaal 8 
mensen welkom.

’thuis kiest voor sociale verhuur
Dat betekent dat we onze duurdere huurwoningen, garages en bedrijfspanden 
veelal verkopen. We bieden deze te koop via ‘Kopen naar wens’ en ‘Koopgarant’. 
Zo zorgen we ervoor dat huishoudens met een laag-middeninkomen ook een 
woning kunnen kopen. Het geld dat vrijkomt uit de verkoop investeren we in 
betaalbare nieuwbouw. 

In 2019 verkopen we 91 
woningen met Koopgarant of 
Kopen naar wens 

Benieuwd of Koopgarant of Kopen naar wens 
iets voor u is? Kijk op www.mijn-thuis.nl

Betaalbare woningen
Wij zijn er voor mensen met een laag inkomen en voor mensen die niet zelf voor een 
eigen woning kunnen zorgen. We zijn flink aan het bouwen zodat er voldoende 
betaalbare woningen zijn. Met resultaat, want in 2019 leveren we verschillende 
mooie projecten op. 

Ook bouwen we verschillende projecten die gereed zijn in 2020. Onder andere 
de projecten Dijkstraten en de Vogelkers in Best en Huysakkers in Veldhoven. 
In Eindhoven de projecten Vredesplein, Waterrijk en nieuwbouw voor Neos. 
Benieuwd naar al onze nieuwbouwplannen?
Kijk op www.mijn-thuis.nl. 

Onze huren zijn zo dat ruim  80%  van de 

10.400 woningen die we verhuren 
bereikbaar is voor mensen die recht hebben 
op huurtoeslag

EINDHOVENBEST

•   8 studio’s aan de  
Kronehoefstraat

•   16 kleinere woningen  
in Vredesplein 

•   20 studio’s aan de  
Leostraat

•   Dijkstraten 33 Nul Op de Meter 
woningen 

•     9 appartementen in voormalig 
kinderdagverblijf Knikeind

•     22 appartementen  
aan de Zweefheuvel 

samen ’thuis in 2019

Financieel gezond
Volgens onze toezichthouders de Autoriteit 
Woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW), zijn we financieel gezond.

We onderhouden onze woningen en 
maken ze energiezuiniger. Dit om de 
kwaliteit en het comfort te verbeteren. 
Maar ook om de woonlasten en de 
CO2- uitstoot te beperken. Hiervoor 
hebben we de komende 10 jaar €75 
miljoen gereserveerd. 

Onze nieuwe woningen hebben een 
A++ label of zijn energieneutraal. In de 
Eindhovens wijk ‘t Ven werken we samen 
met bewoners, gemeente en corporaties 
om de bestaande woningen aardgas-
vrij te maken. In Dijkstraten in Best 
leveren we 33 energiezuinige NOM 
woningen op. We hopen nog eens 
tussen de 500 en 700 woningen te 
voorzien van zonnepanelen.
 

Deze zonnepanelen leveren op 
jaarbasis een extra CO2 besparing op 
van ruim een half miljoen kg. Dit staat 
gelijk aan ongeveer 32.000 bomen. 

Het duurzaamheidspact Eindhoven 
gaat het 2e jaar in. De gemeente, 
4 corporaties en huurders werken 
samen aan een duurzamere stad. 
Door samen te werken is er schaal-
voordeel en leren we van elkaar. We 
werken samen een aanpak uit voor het 
duurzamer maken van onze woningen en 
buurten. Daarbij hebben we elkaar nodig.

Bij 224 woningen 
voeren we groot 
onderhoud uit

Waar gaat uw huur naar toe?

20% 
Onderhoudsactiviteiten

(incl. opplus) € 110,-

15% 
Rentelasten 

€ 82,50

34% 
Investeringen** € 187,-

2% Leefbaarheid* € 11,-

13% 
Verhuurdersheffing € 71,50

16% 
Organisatiekosten en overige 

kosten € 88,-

De gemiddelde huurprijs in 2019 
is € 550,-  Hiernaast ziet u hoe 
wij die huurinkomsten besteden.

*    Exclusief participatie, huurdersraad  
en opplusvoorzieningen

**  Bijdrage aan betaalbaar houden van 
de huurprijs, nieuwbouw, duurzaam-
heid en renovaties

In 2019 bouwen wij 107 betaalbare 
huurwoningen

Goed wonen gaat verder dan de 
woning zelf. Je voelt je pas prettig in je 
eigen huis als de woonomgeving ook 
prettig is. De straat en de buurt 
moeten veilig en vertrouwd zijn. Samen 
met zorg- en welzijnsorganisaties en 
gemeenten zetten we ons daarvoor in. 
Medewerkers van ’thuis zijn aanwezig 
in onze wijken zodat ze snel dingen 
zien en merken. Initiatieven van 
bewoners om de leefbaarheid in de 
wijk of buurt te vergroten, stimuleren 
we van harte. 

Een greep uit de activiteiten:
•  In Best zorgen we er samen  

met de buurt (Zweefheuvel,  
Dijkstraten en Knikeind)  
voor dat nieuwe bewoners  
zich snel écht thuis voelen.

•  In de Veldhovense wijk Zonderwijk 
gaan we samen met bewoners, 
welzijnsorganisaties en het wijkplat-
form kijken hoe we kunnen zorgen 
voor meer groen in de wijk.

•  In de Eindhovense buurt Oud 
Woensel gaat een enthousiaste 

bewoonster struikroven. Ze gaat met 
bewoners en kinderen uit de wijk, 
samen met professionals planten 
redden uit tuinen bij woningen die 
gesloopt worden. Deze planten 
krijgen een nieuwe plek in de wijk. 

We zijn heel blij met onze vrijwilligers 
en trouwe huurders (huurders die al 50 
jaar een woning huren bij ’thuis). Ook 
dit jaar zetten we hen in het zonnetje. 

    Voor 2019 hebben we 

€1.598.000 
   voor leefbaarheid 
  gereserveerd

     Heeft u een leuk  
idee om samen de 
leefbaarheid in uw 
buurt te vergroten? 
Geef het ons door!

We voorzien tussen de 500 en 700 
woningen van zonnepanelen


