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Opzet/Proces

Een nieuw ondernemingsplan

Stijn de Leeuw & Gaby Drees

Opmerkingen huurders
"Niet teveel buitenlanders naast elkaar laten wonen.”
"Actief optreden tegen overlast en mensen het gevoel geven dat je ze
serieus neemt."
"Dat de gangpaden naast de woningen en achter de woningen beter
worden bijgehouden. Ziet er niet uit met al dat onkruid en scheve
tegels"
“Medewerkers van St. Joseph kunnen bewoners vriendelijker te woord
staan; zeker aan de telefoon.”
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Opmerkingen medewerkers
Budget onderhoud (planmatig) opschroeven. Momenteel te veel
achterstallig onderhoud.
Meer budget wijkbeheer voor leefbaarheid en vervangen van oud
groen in de wijk bij ons woningbezit. Een goed onderhouden
woonomgeving met een groene uitstraling.
Naast goed onderhouden betaalbare woningen ook comfortabele
woningen waar mensen zich thuis voelen en prettig wonen.

Top 4 totaal
1. Goed onderhouden woning
2. Betaalbare woning
3. Schone en veilige buurt
4. Energiezuinige woning
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Bewonersbezoeken

Samen werken aan Almelo

• Tevredenheid + waardering
• Veiligheid
• Woonruimteverdeling + effecten toewijzing
• Gebroken belofte
• Openbare ruimte
• Onderhoud Woning / Informatievoorziening over toekomst
• Afwikkeling klacht en reparatie

https://vimeo.com/288717950/c4ef083924

• Eigen investering in woning

3. RvC bijeenkomst: 12 september

Betaalbaarheid

Lef + ambitie; kleur ook buiten de lijntjes.
Thema’s:
• Sociale cohesie: grenzen van taakstelling opzoeken
• Woningmarkt: Zorg voor visie op toekomst
• Activeren bewoners om openbare ruimte aan te pakken
• Duurzaamheid; voorop lopen, maar prijs leidt tot spanning.
• Zoek nieuwe vormen participatie.
• Samenwerken

We houden de huren zo laag
mogelijk.
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Zo hoog mogelijke
huuropbrengst met ruimte om te
investeren.
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Onderhoud

Blijven onderhouden in huidige
woningvoorraad.

Woonomgeving

Of

Durf te slopen.
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We investeren in duurzaamheid;
ook wanneer dit hogere
huurprijzen tot gevolg heeft.

Bewoners zijn zelf
verantwoordelijk voor de
woonomgeving en leefbaarheid
van de buurt.
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De woonomgeving /
leefbaarheid van de buurt hoort
bij prettig wonen en is onze
verantwoordelijkheid.

Duurzaamheid

We hebben een passieve rol en
doen alleen wat moet.
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