
In de komende 10 jaar willen we 
3000 woningen gaan bouwen

WAALRE

Samen ’thuis in 2022

Als verhuurder van sociale woningen levert ’thuis een actieve 
bijdrage aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving 
waarin iedereen mee kan doen. Dit kunnen we niet alleen. 
We werken graag samen met huurders, gemeenten, collega- 
corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers. Hoe we 
dit vormgeven in 2022 leest u in deze vooruitblik.

De uitdagingen 
Groot woningtekort
Nog steeds is de vraag naar woningen groot, groter dan het aanbod. U merkt dit 
aan langere wachttijden bij het zoeken naar een woning. Door de grote vraag naar 
woningen en te weinig grondstoffen, blijven de prijzen stijgen. Ook het vinden van 
goede bouwlocaties is lastig. De crisis op de woningmarkt is nog lang niet voorbij.

Stijgende energieprijzen 
De kosten voor energie, en in het bijzonder de gasprijzen, stijgen enorm. Dit 
heeft gevolgen voor u en uw portemonnee. Ook het weer wordt steeds extremer. 
Het verduurzamen en gasloos maken van onze woningen heeft daardoor bij ons 
voorrang. 

Leefbaarheid 
onder druk
Corona heeft ervoor gezorgd 
dat we vaker thuis zijn en meer 
op ons zelf zijn aangewezen. 
Hierdoor leven we meer op 
elkaars lip en lopen de 
irritaties sneller en hoger op. 
Het aantal overlastmeldingen 
neemt toe. Hierdoor komt de 
leefbaarheid in sommige 
buurten onder druk te staan. 
Daarnaast hebben we te 
maken met een groeiende 
groep kwetsbare huurders. 

Daarom ligt onze focus in 2022 op

• Meer betaalbare woningen bouwen
• Verduurzamen van onze woningen
• Aanwezigheid in onze buurten

Meer betaalbare 
woningen bouwen

Verduurzamen van 
onze woningen

We blijven ook in 2022 nieuwe betaalbare 
woningen bouwen voor mensen met een 
laag inkomen of voor mensen die niet zelf 
voor een woning kunnen zorgen. We gaan 
actief op zoek naar kansen voor nieuwbouw. 
Daar waar het kan, bouwen we meer 
woningen binnen ons bestaand bezit. 

Ook ’thuis heeft te maken met snel stijgende bouwkosten. Om hier meer grip om te 
krijgen hebben we samen met collega-corporaties het product WoonST ingekocht. 
Dit zijn standaard woningen die we sneller en met lagere bouwkosten kunnen bouwen. 

’thuis draagt actief bij aan een duurzame wereld. Al onze 
nieuwbouwwoningen zijn gasloos en goed geïsoleerd. Dat 
geldt nog niet voor al onze bestaande woningen. Daarom 
maken we deze woningen tijdens groot onderhoud meteen 
energiezuinig. Hiermee verbeteren we niet alleen de kwaliteit 
en het comfort van deze woningen. We beperken ook de 
woonlasten voor onze huurders.

’thuis heeft als doelstelling om stap voor stap al haar woningen CO2-neutraal te 
laten zijn in 2050. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat onze woningen na 2050 
geen fossiele brandstoffen (aardgas) meer nodig hebben voor verwarming of 
warm water. We bereiken dit door bijvoorbeeld
• woningen aan te sluiten op een warmtenet;
• woningen te voorzien van een warmtepomp;
• woningen te isoleren; 
• het leggen van zonnepanelen die duurzame energie opwekken. 

In 2022 zetten we de eerste stap met het aardgasvrij maken van de woningen 
aan de Hutdijk in Waalre. We nemen alle ervaringen uit dit project mee naar 
volgende projecten.

Koopwoningen
Onze focus ligt op het zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame sociale 
huurwoningen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat huishoudens met een 
laag- en middeninkomen ook een woning kunnen kopen. 
Daarom verkopen we in 2022 39 woningen. Hiervan verkopen we 13 woningen 
met Koopgarant, 24 met Kopen naar Wens en 2 marktconform. Het geld dat 
vrijkomt uit de verkoop investeren we in betaalbare nieuwbouw. Kijk voor meer 
informatie op www.mijn-thuis.nl/woning-kopen.

Benieuwd naar al onze nieuwbouwplannen? 
Kijk op www.mijn-thuis.nl/nieuwbouwprojecten. Hier 
kunt u zich ook aanmelden als belangstellende. U ontvangt 
dan een e-mail als er nieuws over het project is. 

We starten in 2022 met de volgende projecten:

Kansen voor woningzoekenden
We adverteren minimaal 50% van onze vrijkomende woningen via Wooniezie. 
Tussen de 45-55% van deze geadverteerde woningen bieden we aan door loting. 
Woningzoekenden die weinig inschrijftijd hebben opgebouwd, maken zo ook 
kans op een woning. De andere helft van de woningen gaat o.a. naar urgenten 
zoals satushouders en naar huurders die we willen herhuisvesten omdat hun 
woning wordt gesloopt.

Hoe houden we onze woningen betaalbaar?
Meer dan 80% van onze totale woningvoorraad is beschikbaar voor huurders die 
recht hebben op huurtoeslag. Vorig jaar hebben we geen huurverhoging 
doorgevoerd. Dit jaar zullen de huren in 2022 gematigd stijgen.

SON EN BREUGELVELDHOVEN

BEST

25 NOM 
(Nul op 
de Meter) 
woningen 
Dijkstraten 
fase 5 

34 NOM 
woningen 
Bosackers
50 NOM 
woningen 
Nieuwe Erven

9 Standplaatsen met 
woonwagens locatie Oranjetip

30 Tijdelijke 
woningen aan de 
Meester Slootsweg

Aan de Castiliëlaan in Eindhoven werken we samen 
met de gemeente en Woonbedrijf aan een nieuwe 
buurt: Buurtschap Te Veld. In deze nieuwe buurt 
komen voor maximaal 30 jaar zo’n 670 
nieuwe woningen. ’thuis plaatst daar in 
2022 de eerste van maximaal 100 
geprefabriceerde woningen.

EINDHOVEN



Zonnepanelen
Huurders van ruim 2.400 woningen zijn 
al blij met zonnepanelen. In 2022 komen 
daar maximaal 200 woningen en 300 
appartementen bij.

Proef met vraaggestuurd onderhoud
In 2022 zijn we van plan om te starten met een proef voor vraaggestuurd 
onderhoud bij 500 woningen. Bij deze nieuwe manier van werken bepaalt u zelf 
het moment waarop we uw keuken, badkamer, of toilet vervangen. We stellen 
hierbij als eis dat deze ruimtes minimaal 24 jaar oud zijn. Huurders die voor de 
proef in aanmerking komen, krijgen van ons een persoonlijk bericht. 

Voorbeeldrol
Op gebied van duurzaamheid loopt ’thuis al jaren voorop. We zijn hierbij een 
voorbeeld voor anderen. Om deze voorbeeldrol te behouden, blijven we ons 
op het vlak van duurzaamheid verbeteren en blijven we experimenteren. 
We omarmen hierbij de ideeën van The Natural Step (www.thenaturalstep.nl) 
en werken daarom ook in 2022 samen in het Duurzaamheidspact. 

Gezonde leefomgeving
Tot nu toe lag onze focus vooral op duurzame energie en het terugdringen van de 
CO2-uitstoot van onze woningen. Maar daarmee alleen redden we het niet. 
Verduurzamen is ook zorgen voor een gezond en prettig leefklimaat in om de 
woning. We gaan daarom ook aan de slag met:
•  het gebruiken van gezonde materialen en hergebruik van materialen (circulariteit);
•  het zorgen voor een mix van dieren- en plantensoorten in een gebied (biodiversiteit);
•  aanpassingen in en om het huis om de gevolgen van klimaatverandering tegen 

te gaan (klimaatadaptatie). Denk bijvoorbeeld aan het groener maken van de 
woonomgeving.

Ook kiezen we in ons dagelijks werk voor duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld 
door steeds meer te digitaliseren waar dat kan en u waar u dat prettig vindt. En door 
het stimuleren van duurzame manieren van vervoer.

Een schone, hele en veilige buurt draagt bij aan het gevoel van 
prettig wonen. Veel van onze huurders zijn tevreden over hun 
woonomgeving. Dit blijkt o.a. uit het woonbelevingsonderzoek 
dat we 2 jaar geleden hebben gehouden onder onze huurders. 

Dit geldt echter niet voor alle complexen. Daarom 
houden we ook in 2022 extra aandacht voor een 
prettige leefomgeving voor u, zoals
•  het schoon, heel en veilig maken en houden 

van de algemene ruimten;
•  het aanpakken van (illegale) dump van afval in 

en om de gebouwen;
• het verbeteren van de achterpaden;
Onze buurtbeheerders zijn regelmatig in uw buurt 
of gebouw aanwezig, spreek ze gerust aan!

In 2022 gaan we € 1.594.000 
uitgeven aan leefbaarheid

Met 140 enthousiaste medewerkers van ’thuis werken we aan 
onze opgaven. We hebben hierbij plek voor stagiaires om te 
leren en met ons samen ons werk te verbeteren.

Net als in de afgelopen jaren, blijven we ook in 2022 samenwerken met JINC. 
JINC (www.jinc.nl) helpt kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de 
arbeidsmarkt. 

Bij de invulling van onze vacatures kijken we of we ook mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt een kans kunnen bieden. Zo dragen we actief bij aan een 
duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Samenwerken met bewoners
We zijn blij met betrokken bewoners en werken graag met ze samen. Als dank 
voor hun bijdrage zetten we ze ook in 2022 weer in het zonnetje. Net als onze 
trouwe huurders die meer dan 50 jaar bij ons huren.

We overleggen minimaal één keer per jaar met bewonerscommissies. Ook in 
2022 werken we nauw samen met de Huurdersraad en betrekken we hen bij het 
bepalen van onze koers. Om onze diensten en producten te verbeteren bevragen 
we huurders een aantal keer in 2022 via het huurderspanel. Wilt u meedenken? 
Meld u aan via www.mijn-thuis.nl/huurderspanel.

Leefbaarheidsbudget 
Ook in 2022 hebben we een leefbaarheidsbudget beschikbaar. ’thuis 
ondersteunt hiermee de activiteiten die buurtbewoners organiseren voor 
een betere leefbaarheid in een buurt. Denk bijvoorbeeld aan 
•  het vergroten van de veiligheid  

rondom de woningen;
•  het samen met de buren schoonmaken  

van de achterpaden;
• het zorgen voor meer groen in de buurt.
Ook ideeën om elkaar beter te leren 
kennen stimuleren wij graag.

Aanwezigheid in onze buurten

Samen werken aan goed wonen

Heeft u ook goed idee om de leefbaarheid in uw buurt of 
straat te vergroten? U kunt hiervoor een bijdrage vragen uit het 
leefbaarheidsbudget via onze website www.mijn-thuis.nl/leefbaarheid.

Samenwerken met sociale partners
We blijven we op sociaal gebied de samenwerking 
zoeken met gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. 
Dit om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven 
doen in de snel veranderende wereld. We signaleren 
problemen achter de voordeur. Samen met onze 
sociale partners zetten we daar waar dat nodig is de 
juiste hulpverlening in gang.

Heeft u moeite om rond te komen? 
Ga met ons in gesprek! Neem contact op met 
de afdeling Huurincasso. Samen met u bekijken 
wij wat er mogelijk en nodig is.

Bedrag duurzaamheid voor Huurdersraad
We hebben € 250.000 beschikbaar gesteld aan de 
Huurdersraad ’thuis om uit te geven aan duurzaamheid. 
De Huurdersraad ’thuis roept huurders op om mee te denken 
over hoe zij dit bedrag het beste kan besteden. Kijk voor 
meer informatie op www.huurdersraad-mijn-thuis.nl.

In 2022 investeren we € 4.054.000 in  
energiebesparende maatregelen, met als  
einddoel CO2-neutrale woningen en een  
gezonde leefomgeving in 2050
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http://www.thenaturalstep.nl
https://www.eindhovenduurzaam.nl/samenwerkingen/duurzaamheidspact

