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VOORAF
Bindingsduur en werking

Het is goed wonen in Bronckhorst en dat willen

tingsfonds in te stellen. Gemeenten kunnen

we zo houden! Woningcorporaties, huurders-

op basis van concrete investeringsplannen een

verenigingen en gemeente werken daarom

beroep doen op dit fonds. Daarnaast zullen de

Deze prestatieafspraken zijn geldig tot en met 31 december 2021, tenzij zich wijzigingen

samen aan een goed en duurzaam woonkli-

corporaties in 2021 voor die huurders waar dat

voordoen in wet- en regelgeving die aanleiding zijn om de prestatieafspraken bij te stellen.

maat. De bijdragen die partijen hier aan leve-

van toepassing is (conform wetgeving) de huur

ren, worden vastgelegd in prestatieafspraken.

eenmalig verlagen. Gelet op voorgaande is

We maken meerjarige afspraken en afspraken

het essentieel dat we als partijen goed samen-

over wat we concreet in 2021 gaan doen. Deze

werken om ook de mogelijkheden optimaal te

afspraken bevestigen onze samenwerking en

benutten.

Ondertekend in Hengelo, 21 december 2020

laten zien wat onze focus is.
De lokale Woonvisie ‘Ruimte voor wonen in

In 2021 gaan partijen aan de slag om nieuwe

Bronckhorst’ 2019-2025 vormt de basis voor de

samenwerkingsafspraken te maken. Tot die tijd

prestatieafspraken. Hierin staan drie thema’s

handhaven we de procesafspraken. Gemeente,

centraal: passend aanbod, duurzaamheid en

corporaties en huurdersverenigingen hebben

wonen en zorg. Aan de prestatieafspraken is

twee keer per jaar een tripartiete overleg waar-

een vierde thema toegevoegd: vitale kernen en

in in elk geval de (voortgang van) de prestatie-

leefbaarheid.

afspraken aan de orde komt. Elke partij heeft
daarnaast werkafspraken om te komen tot uit-

Minister Ollongren kondigt in haar kamerbrief

voering van de gemaakte afspraken en projec-

van 6 november 2020 concrete aanvullende

ten. Bestaand beleid of reguliere afspraken zijn

maatregelen aan voor de woningmarkt, gericht

niet opgenomen in deze prestatieafspraken.

op de betaalbaarheid voor huurders en het

Alle partijen hebben de verantwoordelijkheid

investeren in leefbaarheid. Maatregelen zijn

de eigen organisatie of achterban tijdig te

onder andere het maximeren van de jaarlijkse

informeren over de besluitvorming over de

huurverhoging, aanpassing van de inkomens-

prestatieafspraken. Het informeren van de

grens voor meerpersoonshuishoudens naar

achterban heeft ook tot doel om draagvlak te

€ 43.126,- en het investeren in leefbaarheid en

creëren en informatie op te halen, om deze in

het verduurzamen van kwetsbare gebieden

te brengen ten behoeve van de prestatieaf-

zoals de Achterhoek door een volkshuisves-

spraken en overleggen.
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1

GEZAMENLIJKE AMBITIE
•

De (bestaande) woningvoorraad sluit nu en in de toekomst aan bij de behoefte
van onze inwoners, zowel in prijs, kwaliteit als in aantallen.

•

We spelen actief in op de mismatch tussen vraag en aanbod, waaronder de extra
vraag naar woningen op de korte termijn, veranderende bevolkingssamenstelling
(vergrijzing, ontgroening) en verwachte afnemende vraag op langere termijn
(vanaf ca. 2028).

•

In 2020 hebben Sité en ProWonen samen 2.849 sociale huurwoningen in Bronckhorst.
De sociale huurvoorraad blijft qua omvang tot 2028 minimaal gelijk, maar we zien
dat de druk op de woningmarkt toeneemt. In een aantal kernen is de komende jaren
daarom nog een groei van het aantal sociale huurwoningen nodig.

•

Gelet op de demografische ontwikkelingen houden de corporaties er nu ook al
rekening mee dat zij op langere termijn (vanaf 2028) op bepaalde plekken woningen
gaan slopen en minder of geen woningen terugbouwen.

•

Verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de bestaande voorraad hebben
prioriteit.

•

Wonen moet betaalbaar blijven voor iedereen. Het gaat daarbij niet alleen om
de huurprijs, maar ook om de energiekosten en gemeentelijke woonlasten.
Ook het eigen gebruik van de woning door de bewoner speelt een rol.

•

Voor mensen die actief op het woningaanbod van de corporaties reageren, is de
gemiddelde zoektijd maximaal één jaar. Bij specifieke kwaliteitsvragen is een gevolg
dat de zoektijd langer is.

•

De vraag van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt neemt toe.
Het streven is om die mensen die recht hebben op urgentie binnen 6 maanden
van huisvesting te voorzien en maatwerk te leveren. Waar nodig wordt (o.a. in samenwerking met de zorgaanbieders) extra ondersteuning en begeleiding geboden.

Passend
aanbod
6
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MEERJARIGE AFSPRAKEN 2020 – 2025
•

•

Per kern of gebied werken we verder aan een (kernen)visie die inzicht geeft in de
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•

kwantitatieve en kwalitatieve opgaven. Van daaruit wordt uitvoering gegeven aan

Op basis van de huidige behoefte is in sommige kernen, in het werkgebied van

concrete projecten op het gebied van renovatie, transformatie, nieuwbouw en sloop.

ProWonen, uitbreiding van de sociale woningvoorraad nodig. We voegen vooral

In bijlage 1 staat de ontwikkeling van de sociale huurwoningvoorraad voor de

woningen toe die voor meerdere doelgroepen geschikt zijn en daarmee ook op

komende 3 jaar.

langere termijn duurzaam inzetbaar zijn.

Het verkoopprogramma van de corporaties blijft beperkt. Toch kan in een kern een

•

•

van de projecten en de ontwikkeling van de voorraad wordt verwezen

strategische locaties. Dit valt onder de reguliere bedrijfsvoering van de corporaties.

naar bijlage 1.
•

voor de opgaven op het gebied van woonbehoefte (match vraag en aanbod) en

de gemeente hierover.

de aanpak van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving. Hierbij gaat het

We onderzoeken kansen voor transformatie van bestaand vastgoed naar

zowel om de korte als lange termijn. Bij het maken van de kernenvisies gebrui-

‘wonen’ als dit aansluit bij de aantoonbare woonbehoefte.

ken we ook informatie uit de regionale woningmarktmonitor en het Achterhoeks

De corporaties voeren een gematigd huurbeleid in afstemming met de huurders-

woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek dat in 2021 wordt uitgevoerd.

•

Op basis van de kernenvisies geven we uitvoering aan concrete projecten en
acties. Als extra uitbreiding van de sociale huurvoorraad in een kern nodig is,

of verlaging zijn ten opzichte van de huidige huur. Energiebesparende maatregelen

dan zoeken partijen actief naar locaties.
•

Gemeente en corporaties gaan met elkaar in gesprek als zich kansen voordoen om

Vergunninghouders behoren tot de urgente doelgroep. We dragen samen zorg

maatschappelijk of commercieel vastgoed (snel) te transformeren tot (eventueel

voor het behalen van de gemeentelijke taakstelling huisvesting vergunninghouders.

tijdelijke) woningen en maken onder andere afspraken over de verdeling van risico’s.

De corporaties zorgen zoveel mogelijk voor passende huisvesting. Wanneer de taak-

De (tijdelijke) woningen geven invulling aan een langjarige behoefte.

stelling door veranderende omstandigheden hoger is dan de reguliere taakstelling

•

•

De huur wordt bij verhuizing conform de streefhuur aangepast; dit kan een verhoging
leveren per saldo voordeel op in de woonlasten voor de huurder.

•

In 2021 werken we verder aan gezamenlijke kernenvisies met daarbij aandacht

koop of verkoop op een locatie of in een kern dan informeert de corporatie

verenigingen. Betaalbare woonlasten voor de huurders vormen het vertrekpunt.

•

In een aantal kernen worden in 2021 woningen gerealiseerd. Voor een overzicht

opgave ontstaan om versnipperd bezit af te stoten en/of woningen aan te kopen op
Wanneer er sprake is van nieuwe ontwikkelingen met daarbij grootschaligere aan-

•

De druk op de woningmarkt (huur en koop) is ook in de gemeente Bronckhorst groot.

•

We zetten diverse toewijzingsmodellen in via Thuis in de Achterhoek om verschil-

zoeken partijen gezamenlijk naar extra huisvestingsmogelijkheden. De gemeente

lende type woningzoekenden meer (gelijke) kansen te geven. We bespreken in 2021

draagt zorg voor een goede integratie in de samenleving van de nieuwkomers.

gezamenlijk of dit het gewenste effect heeft. Gemiddeld lukt het nog steeds om

Wanneer de actieve zoektijd langer is dan één jaar vergt dit van de partijen extra

actief woningzoekenden in de gemeente Bronckhorst binnen 12 maanden aan een

inspanning om de zoektijd te verkorten.

woning te helpen.

Bij een landelijke verhoging van de maximale vrije ruimte bij toewijzing naar 15%

•

Sité en ProWonen houden de gemeente Bronckhorst en de huurdersverenigingen

werken partijen dit verder uit tot beleid voor Bronckhorst.

twee tot drie keer per jaar op de hoogte van de woningtoewijzingen, aantallen

Bij vrijkomende en beschikbare locaties voor woningbouw vanuit zowel de gemeente

reacties en zoektijd.

als de woningcorporaties, gaan we met elkaar in overleg over een mogelijke invulling

•

Sité verhoogt de huurprijzen in 2021 per 1 juli met gemiddeld inflatie.

op basis van de speerpunten uit de woonvisie.

•

De uitkomsten van het woonlastenonderzoek uit 2020 en de evaluatie van de pilot
meerhurenbeleid neemt ProWonen mee in het actualiseren van het huurbeleid in
2021. De huurdersverenigingen worden betrokken bij de totstandkoming hiervan
en hebben adviesrecht.

8
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•

Naast de regulier woningzoekenden is in 2021 de taakstelling voor huisvesting
van vergunninghouders hoger en verwachten we de komende jaren ook een
toenemende vraag van andere specifieke doelgroepen (zoals spoedzoekers en arbeidsmigranten). Door deze extra vraag neemt de druk op de woningmarkt
verder toe. We gaan hiermee aan de slag:
•

Gemeente brengt de omvang en problematiek van de groep ‘spoedzoekers’
beter in kaart en maakt indien nodig met ProWonen en Sité afspraken over
(begeleiding bij het zoeken naar) passende huisvesting voor deze doelgroep.

•

ProWonen wil de komende jaren investeren en experimenteren met tijdelijke
en flexibele woningen. Om dit te realiseren is een versnelling en samenwerking
met de gemeente noodzakelijk. De gemeente neemt het initiatief om locaties
te zoeken en werkt mee om de woningen snel te realiseren.

10
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2

GEZAMENLIJKE AMBITIE
•

Gemeente, Sité en ProWonen willen de uitstoot van CO² terugdringen. Dat doen
partijen door het (stimuleren van) energiebesparing en duurzame energieopwekking,
het isoleren van huurwoningen, bieden van ondersteuning aan particuliere
eigenaren bij isolatie van koopwoningen en het treffen van voorbereidingen voor
andere vormen van verwarmen.

•

ProWonen en Sité willen dat hun voorraad in 2050 CO²-neutraal is en klanten dan
zijn voorzien van een zeer energiezuinige, betaalbare woning met een gezond binnenklimaat. Dit vraagt een stapsgewijze aanpak waarbij waar mogelijk en nodig
ook een kwaliteitsslag wordt gemaakt.

•

We streven ernaar dat huurders per saldo financieel voordeel ondervinden van
investeringen die de corporaties doen in duurzaamheid.

•

Verduurzaming van de (bestaande) woningvoorraad heeft prioriteit. We gaan uit van
‘duurzaamheid vanuit realisme’. Soms zijn afwegingen nodig of de investeringen in
duurzaamheid wel opwegen tegen de kwaliteitswinst die hiermee gerealiseerd wordt
(op korte én lange termijn). In dat geval worden ook alternatieven onderzocht, zoals
vervangende nieuwbouw.

•

We streven naar toekomstbestendige wijken en buurten. Daarbij is het van belang
dat ook de woonomgeving en openbare ruimte en particuliere woningen duurzaam
en klimaatbestendig worden gemaakt.

Duurzaamheid
(en kwaliteit)
12
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MEERJARIGE AFSPRAKEN 2020 – 2025
•

•

Elk jaar wordt een deel van de sociale woningvoorraad verbeterd. De komende vier

•

De corporaties voeren diverse renovatieprojecten uit (zie bijlage 2).

jaar gaat dit in de gemeente Bronckhorst om ongeveer 130 woningen bij Sité en

•

Bij deze projecten worden particuliere eigenaren, die grenzen aan het

ongeveer 360 woningen bij ProWonen.

bezit van Sité of ProWonen, uitgenodigd om ook mee te denken en te doen

Voor de lange termijn is een energiezuinige woning niet voldoende. Afscheid nemen

met de verduurzamingsaanpak. We delen onderling kennis en ervaring die

van aardgas en de overstap naar duurzame energiebronnen is de volgende stap.

eerder zijn opgedaan om hiervan te leren bij vervolgprojecten.

De corporaties experimenteren daarom met nieuwe technieken om woningen van

•
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•

Als opmaat naar de warmtetransitie werken we samen in twee gebieden in

duurzame warmte te voorzien. Ook is er aandacht voor energiezuinig woongedrag,

Bronckhorst aan het project “Toekomstbestendige buurten” en stellen daarvoor

een gezond binnenklimaat en comfortbeleving.

een procesbegeleider aan.

Samen werken we aan de bewustwording bij eigenaar-bewoners en huurders over
mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. We spannen ons gezamenlijk
in om particuliere eigenaren met woningen tussen te renoveren huurwoningen, mee
te laten doen met de verduurzaming van hun eigen woning.

•

Bij renovatie biedt Sité de bewoners zonnepanelen aan. In 2021 werkt Sité aan een
aanpak om ook op aanvraag zonnepanelen aan huurders aan te bieden.

•

ProWonen plaatst zonnepanelen op individuele aanvraag in projecten en bij verhuizing, mits de woning daarvoor geschikt is. In afstemming met de gezamenlijke
huurdersverenigingen (Samen1) is hiervoor in 2020 nieuw beleid opgesteld. Hierin
is rekening gehouden met de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2023. Er is
afgesproken de verwachte effecten van de salderingsregeling eind 2022 met elkaar
te bespreken. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de nieuwe regeling (terugleversubsidie) er uit gaat zien. Het vertrekpunt van partijen is dat de huurders er per
saldo financieel voordeel aan houden en ProWonen kostendekkend kan investeren.

•

De gemeente gaat aan de slag met het maken van een Transitievisie Warmte en betrekt de corporaties daarbij. Daarnaast worden de huurdersverenigingen vroegtijdig
geïnformeerd. Partijen en bewoners worden ook betrokken bij de uitvoeringsplannen
in de buurten waar de corporaties bezit hebben.

•

We trekken gezamenlijk op in contacten met derden die een rol hebben in de
verduurzamingsopgave, zoals met Liander over de netinfrastructuur.

14
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3

GEZAMENLIJKE AMBITIE
•

Mensen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, tenzij dat echt niet
meer gaat. We zetten in op het bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners.

•

Om ouderen voldoende mogelijkheden te bieden om door te stromen op de
woningmarkt, willen we dat er voldoende aanbod van betaalbare, levensloopgeschikte woningen is in zowel huur als koop. Vooral in de kernen, dichtbij de voorzieningen.

•

Er is voldoende divers en betaalbaar woonzorgaanbod voor mensen (jong en oud)
die extra zorg en ondersteuning nodig hebben.

•

We bieden onderdak en begeleiding aan mensen met psychische of psychosociale
problemen via ‘beschermd wonen’.

Wonen en Zorg

16
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MEERJARIGE AFSPRAKEN 2020 – 2025
•

•
•

We verkennen de mogelijkheden voor nieuwe kleinschalige woonzorgvoorzieningen
het vastgoed flexibel inzetbaar is, zodat het in de toekomst ook voor andere

uitstroom uit beschermd wonen’. Gemeente en corporaties werken gezamenlijk

doelgroepen geschikt (te maken) is.

aan de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Het is voor inwoners duidelijk welke voorzieningen om zelfstandig te blijven wonen

•

ProWonen en Sité informeren oudere huurders en woningzoekenden actief over

door welke partij geleverd wordt en wie deze voorzieningen financiert.

mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen of te verhuizen in de vorm

We verbeteren waar nodig en mogelijk de toegankelijkheid van appartementen-

van informatiebijeenkomsten, open huizen en persoonlijke gesprekken.

complexen. Het gaat dan om de woonomgeving, de complexen en de woningen.

Wanneer ouderen verhuisbelemmeringen ervaren, kijken de corporaties of zij

We stemmen de werkzaamheden af en zoeken gezamenlijk naar financiële mogelijk-

maatwerk kunnen bieden.
•

ProWonen treft diverse maatregelen om het langer zelfstandig wonen mogelijk

De werkwijze ‘Uitstroom uit beschermd wonen’ (in 2019 door alle gemeenteraden

te maken. Voorbeelden zijn het bieden van het basispakket ‘Lekker Lang Wonen

geaccordeerd) wordt door alle partijen ondersteund. De gemeenten zorgen voor

Op Maat’ aan oudere huurders, de slimme melders binnen het regionale project

een gezamenlijk meldpunt. De woningcorporaties huisvesten gezamenlijk ongeveer

‘Leefsamen’ (sociale alarmering) en het realiseren van scootmobiel oplaad-

100 uitstromers per jaar in de regio. Daarbij letten we op de verdeling van deze

en stallingsplekken.
•

Sité biedt bij renovatieprojecten oudere huurders de mogelijkheid te verhuizen naar

Er wordt (onder andere via de regietafel wonen en zorg) samengewerkt en afstem-

een andere, beter geschikte woning en beschikt over het ‘Duurzaam Thuis Pakket’.

ming gezocht met zorgpartijen, woningcorporaties, welzijnsstichtingen en gemeente

In 2021 gaat het specifiek om het renovatieproject in Steenderen.

op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen en het bieden van passende
•

De gemeente zorgt samen met de andere Achterhoekse gemeenten en
zorgpartijen voor een centraal meldpunt, zoals opgenomen in de werkwijze ‘

doelgroep over de gemeenten.
•

•

en woonconcepten die passen bij de lokale behoefte. Uitgangspunt is dat

heden voor het plaatsen van scootmobielplekken bij bestaande woningen.
•

PRESTATIEAFSPRAKEN 2021

•

ProWonen en Sité stellen beleidsuitgangspunten vast in de ‘visie op wonen & zorg’.

huisvesting en ondersteuning.

De visie dient als afwegingskader bij nieuwe initiatieven en wordt inhoudelijk

In het Beleidsplan Sociaal Domein Bronckhorst 2019-2022 van de gemeente is het

besproken met de gemeente en huurdersverenigingen.

langer zelfstandig wonen door ouderen een belangrijk aandachtpunt. Via diverse
projecten zoals LeefSamen Achterhoek, kennisnetwerk kwetsbare ouderen
West-Achterhoek of kunstactiviteit aan huis, speelt de gemeente in op het
langer zelfstandig wonen. Voorlichting gaat in overleg met de sociaal consulenten
en de welzijnsorganisaties.

18
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4

GEZAMENLIJKE AMBITIE
•

Samen werken we aan vitale leefbare buurten en dorpen. We streven er naar dat
de waardering voor leefbaarheidsaspecten door bewoners tenminste gelijk blijft.
We werken hier met andere maatschappelijk partners aan.

•

Vanwege veranderende regelgeving, waaronder de extramuralisering in de zorg,
wonen steeds meer bewoners die zorg en/of begeleiding nodig hebben in de wijken
en buurten. Het aantal cases waarbij sprake is van multiproblematiek neemt toe. Dit
vraagt extra aandacht.

Vitale kernen
en leefbaarheid
20
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MEERJARIGE AFSPRAKEN 2020 – 2025
•

•

•
•

Wijken en buurten pakken we zoveel mogelijk gezamenlijk en integraal aan.

•

Gemeente en ProWonen geven in 2021 verder uitvoering aan een integraal plan voor

Zo combineren we investeringen in de woning en woonomgeving, zoals op het

de Bloemenbuurt in Zelhem. Hierbij worden zowel de woningen als de openbare

gebied van verduurzaming, klimaatadaptatie, groenvoorziening, infrastructuur.

ruimte aangepakt en toekomstbestendig gemaakt.

We zetten diverse instrumenten in om de leefbaarheid in dorpen te vergroten

•

Binnen Bronckhorst is in het werkgebied van ProWonen een laag aandeel jongeren

en te zorgen voor gedifferentieerde wijken en buurten. Het gaat onder

in de sociale huur. Een goede mix aan leeftijden draagt bij aan leefbare buurten.

andere om buurtbemiddeling, ontmoetingsruimten, personele inzet en het

In 2020 is gestart met een pilot om 1 op de 3 woningen met een huurprijs tot € 619,-

regionale hennepconvenant.

met voorrang toe te wijzen aan jongeren tot 30 jaar. Begin 2021 vindt de evaluatie

Initiatieven vanuit bewoners die een positieve bijdrage leveren aan de

plaats. Na evaluatie volgt een besluit om hier wel of niet mee door te gaan. Wanneer

leefbaarheid in een buurt of wijk faciliteren we zoveel mogelijk.

er geen verdringing is van andere doelgroepen, staan partijen positief tegenover

Partijen werken intensief samen om overlastsituaties te voorkomen.

het voortzetten van deze pilot. Begin 2021 vindt hierover gezamenlijke afstemming

Corporatie en gemeente voeren ‘casusoverleg’ waarin overlast gevende

plaats.

situaties besproken worden en naar een oplossing gezocht wordt.
•

PRESTATIEAFSPRAKEN 2021

•

Partijen voeren overleg over huurachterstanden en huisuitzettingen.

In 2021 gaan Siverder, gemeente en Sité met elkaar in gesprek over de toewijzing
van huurwoningen en de voorrang die bepaalde doelgroepen tot op heden krijgen
bij het toewijzen van een huurwoning, zoals jongeren tussen de 18 en 23 jaar en
personen ouder dan 55 jaar. In 2021 blijft de huidige wijze van toewijzing en voorrang
voor de genoemde groepen bij het toewijzen van een huurwoningen in ieder geval
ongewijzigd.

•

Sité en ProWonen geven jongeren onder de 23 jaar voorrang op woningen met
een huur onder de kwaliteitskortingsgrens (prijspeil 2021: € 442,46).

•

Gemeente en corporaties willen elkaar vroegtijdig informeren over planvorming en
beleid. Daarom geven we het ambtelijk overleg over volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening weer structureler vorm. De corporaties nemen daarvoor het initiatief.
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Bijlage 1
Prognose wijziging woningportefeuille
ProWonen en Sité Woondiensten
PROWONEN
AANTAL WONINGEN (1-1-2020): 2.278
2021

Projecten

13

Hummeloseweg
Zelhem (Rabobank
en Postkantoor)

Nieuwbouw huur

PM
20

Vervangende
nieuwbouw huur

20222024

3

Piersonstraat en
voormalig Union
gebouw Zelhem

Talmastraat Zelhem

Tijdelijke woningen

3

Zelhem

Sloop

-17

Talmastraat Zelhem,
Fase 1 Oranjewijk
Zelhem

32

-18

SITÉ
AANTAL WONINGEN (1-1-2020): 571
Projecten

PM is locatie aan
de Zutphenseweg
in Vorden

Oranjewijk Zelhem
(minimaal gelijkblijvend aantal
woningen)

2021

Projecten

20222024

Nieuwbouw huur

0

Vervangende nieuwbouw

37

Drempt

Sloop

-41

Drempt

Terugkoop Te Woon *

1

3

Verkoop regulier*

-1

-3

Wijziging huurwoningvoorraad

-4

0

Projecten

0

Vervolgfases
Oranjewijk Zelhem
* Aantallen bij benadering

Terugkoop Te Woon*

8

24

Verkoop regulier*

-3

-8

Wijziging
huurwoningvoorraad

27

30+PM

* Aantallen bij benadering
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Bijlage 2
Overzicht renovatieprojecten
ProWonen en Sité Woondiensten
PROWONEN

SITÉ WOONDIENSTEN
Aantal
woningen
project

2021

2022-2024*

Project

12

50

Eengezinswoningen

Olburgen

15

Eengezinswoningen

Baak

35

Eengezinswoningen

51

Toldijk

10

Eengezinswoningen

Eengezinswoningen

18

Bronkhorst

6

Eengezinswoningen

Keijenborg: Sint Jansstraat

Eengezinswoningen

2

Keijenborg: Eulingkamp

Eengezins- en
meergezinswoningen

9

Vorden: plan Boonk, fase 2

Eengezinswoningen

17

Velswijk: Velswijkweg en Boomgaard

Eengezinswoningen

9

Zelhem: Zonnebloemstraat

Eengezinswoningen

13

Eengezinswoningen

4

Start uitvoering 2021 inclusief overloop 2020

Woningtype

Vorden: Plan Boonk

Eengezinswoningen

119

Vorden: Dr. WCH Staringstraat

Eengezinswoningen

9

Hengelo: Asterstraat, Leliestraat, Iekink,
Rozenstraat

Eengezinswoningen

Keijenborg: Nyssinckkampstraat, Poelsweg

Zelhem: Hummeloseweg

26

Start uitvoering
Steenderen

* Aantallen bij benadering
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Prestatieafspraken 2021
Dit is een uitgave van Sité Woondiensten,
gemeente Bronckhorst, Huurdersvereniging Siverder,
ProWonen, Huurdersvereniging Zelhem en
Huurdersvereniging HeVo
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