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DOETINCHEM, DECEMBER 2018 

 
Een dynamische koers 

Sité is een woningcorporatie met ongeveer 7.800 woningen in de gemeenten Bronckhorst en 

Doetinchem. Onze nieuwe koers is een document dat voor, van en met mensen is gemaakt. 

De komende jaren zien we binnen de ‘gewone’ thema’s vraagstukken op ons afkomen, waarvan we 

verwachten dat anderen ons aanspreken en waarover men van mening verschilt. Hierop 

antwoorden, doen we niet alleen vanachter ons bureau, maar in gesprek.  

 

In deze koers benoemen we daarom een aantal gespreksonderwerpen waarover we in gesprek 

blijven. Tegelijkertijd zijn we helder over onze eigen ambities.  

In de koers die nu voorligt hebben we het resultaat van onze aanspreekbaarheid in 2018 verwerkt. 

Een greep daaruit is opgenomen aan het einde van dit document.   

Het gaat ons echter om de reis en het reisgezelschap: wie komen we tegen en wat brengt het ons 

de komende jaren? De dilemma’s in de benoemde thema’s en het zoeken naar een manier van 

werken die richting geeft aan onze eigen organisatie en tegelijkertijd recht doet aan geluiden uit de 

buitenwereld. 

 

 

 

Els Birkenhäger 

Directeur-bestuurder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISIE – DE AANSPREEKBARE VERHUURDER 

  

 
 

 

Ontwikkelingen die we zien: 

 

- De vraag naar sociale 

huurwoningen neemt niet af, 

ondanks de bevolkingskrimp in de 

Achterhoek; 

 

- Het aantal mensen met een 

zorgvraag dat een beroep op ons 

doet, neemt flink toe; 

 

- Tegelijkertijd worden mensen 

geacht om eigen oplossingen te 

vinden; 

 

- Er wordt veel van corporaties 

verwacht met betrekking tot 

duurzaamheid; 

 

- De financiële druk vanuit Den Haag 

op het vermogen van corporaties 

neemt nog steeds toe en heeft 

gevolgen voor onze mogelijkheden. 

 
 

Participatie doen we nog steeds zo 

In 2017 hebben we onze werkwijze bij renovatieprojecten veranderd. Voortaan gaan we eerst in 

gesprek met huurders en sluiten in onze plannen zoveel mogelijk aan bij wat zij belangrijk vinden. In 

2018 hebben we deze aanpak uitgebreid naar het thema ‘Samen leven’. Vanuit onze overtuiging dat 

samen leven niet alleen overlast veróórzaakt maar ook voor de oplossing kan zorgen, zijn we het 

gesprek aangegaan met bewoners van diverse complexen voor wie het ‘samen leven’ niet een 

uitgemaakte zaak is, hetzij door overlast of andere factoren die een gevoel van onprettig wonen 

veroorzaken. In diverse vormen, variërend van bewonersavonden tot huisbezoeken, spraken we over 

de beleving van de bewoners, maar ook over wat zij van derden mogen verwachten en wat ze zelf 

kunnen bijdragen. In 2019 testen we nieuwe manieren van in gesprek zijn uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn de aanspreekbare verhuurder. We onderscheiden ons 

door maximaal in te zetten op maatwerk en door aan te sluiten 

bij de wensen en ideeën van bewoners. Het vraagt een manier 

van handelen die start bij wat mensen willen en niet bij wat de 

organisatie denkt dat goed voor ze is. Onze organisatie is 

hierop steeds meer ingericht.  

 

Samenwerking met 

gemeenten, zorginstellingen 

en ondernemers is een 

belangrijk onderdeel van het 

succes van deze aanpak; Sité 

daagt andere organisaties uit 

om over de grenzen van hun 

werk/bevoegdheid/aanpak te 

kijken. Sité wil helder zijn over de keuzes die zij maakt met 

betrekking tot verantwoordelijkheden van Sité zelf en de 

stakeholders met wie ze samenwerkt. 

 

Werkzaam zijn in de centrumgemeente Doetinchem vraagt 

daarnaast om extra inzet in het sociaal domein; kwetsbare 

mensen willen vanwege het aanbod aan zorg & voorzieningen  

graag in deze centrumgemeente wonen.  

In Bronckhorst spelen andere kwesties: hier neemt  

de bevolking nu al af het de kunst om de kernen leefbaar te 

houden. Sité draagt bij aan de opgaven in deze gemeenten en 

regio. Mensen staan centraal in ons werk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  SAMEN LEVEN  

  
 

Gespreksonderwerpen:  

- Bewoners en partners spreken ons  

aan op wie we huisvesten en waar we 

dat doen. Is spreiding een oplossing? 

Hoeveel kunnen de gemeenten 

Bronckhorst en Doetinchem aan? Wat 

is de visie van de gemeenten hierop? 

(geagendeerd door: Siverder, 

Seniorenconvent Bronckhorst en 

gemeente Doetinchem); 

- De vraag is of de landelijke opdracht  

voor het afbouwen van beschermd  

wonen niet ten koste gaat van de  

mensen die het betreft en de 

corporatiebuurten waar ze terecht 

komen (geagendeerd door MT Sité).  

- Meer zichtbaarheid van Sité op straat 

en in de complexen maakt het 

makkelijker om aanspreekbaar te zijn 

voor huurders. Hoe willen huurders  

Sité aanspreken, wat is de juiste manier? 

(geagendeerd door: bewonersvereniging 

Siverder); 

- De wijze van bewonersparticipatie die  

Sité toepast heeft effect op de relatie 

tussen huurders onderling: soms positief, 

soms negatief. Alleen al deze ‘bijvangst’ 

maakt het de moeite waard om bewoners 

maximaal te blijven betrekken 

(geagendeerd door: RvC Sité). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We voelen ons verantwoordelijk voor een prettige woon- en leefomgeving. Onze 

medewerkers in de wijken en buurten kennen onze klant en weten hoe ze moeten handelen. 

Wonen met zorg is een steeds belangrijker thema. De vraag naar goedkope woningen, 

geschikt voor zorg of geschikt voor cliënten die (weer) zelfstandig gaan wonen, is groot. Wij zijn 

voortdurend in gesprek met gemeenten en zorginstellingen om er voor te 

zorgen dat we er zijn en blijven voor deze doelgroep.  

 

 

We willen dat onze klanten prettig wonen. Dat betekent dat we 

met hen in gesprek zijn en mogelijkheden om hun ideeën voor 

een betere woonomgeving omzetten in actie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de andere kant zetten we ook stevig in op het voorkomen 

en tegengaan van overlast. Daar zijn we op het moment veel 

tijd en energie aan kwijt. Bij dit onderwerp willen we in gesprek 

met niet alleen de overlastgever, maar ook met de 

omwonenden. Om zo tot nieuwe en gedragen oplossingen te 

komen. 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2018 zetten we ons met partners in op het verder 

terugdringen en voorkomen van overlast. We gaan meer lef en 

daadkracht tonen bij het strenger aanpakken van overlast.  

 

We zijn er juist voor kwetsbare mensen en zetten maximaal in op 

het onder dak krijgen en houden van mensen die zich zelfstandig 

niet redden. We begrijpen goed dat we de buurten waar onze 

woningen staan op deze manier belasten.  

 

We zijn de komende jaren in gesprek met omwonenden en 

partners over de vraag hoe we de landing in de wijk samen het 

beste kunnen begeleiden en welke woonvormen daarbij 

passen. Want dat dit een trend is die zich door zal zetten, is 

voor ons een uitgemaakte zaak en een opgave waar wij niet 

voor weglopen. In overleg met diverse Doetinchemse partijen 

ontwikkelden we in 2018 voor huurders een flyer met 

spelregels. Dit is ook onderwerp van gesprek in de gemeente 

Bronckhorst. 

 

Spelregels rond overlast: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan uit van de volgende principes: 
 

Principe 1: Tal van instrumenten inzetten om 
mensen -op maat- aan het wonen te krijgen en te 
houden. 

 
Principe 2: Bewoners laten meedenken en -
beslissen over hun eigen woning en woonomgeving; 

 
Principe 3: Samen met partners tot creatieve 
oplossingen komen.  
 
Principe 4: Goed uitleggen wat en waarom we iets 
wel of niet doen. 



 2.  TOEKOMSTGERICHT  

 

We hebben veel ambitie als het gaat om het klaar maken van 

onze woningen voor de toekomst. De komende tien jaar 

vernieuwen we ruim 3.000 woningen via (groot) onderhoud 

en renovatie. We voegen woningen toe en we verversen onze 

woningvoorraad door middel van sloop en vervangende 

nieuwbouw. We doen dat in gesprek met de klanten en 

sluiten aan bij hun ideeën en wensen.  

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd om ruim 

1.000 woningen energiezuiniger te maken. Hiermee gaan we 

gewoon door, maar we willen onze aanpak verruimen volgens  

de principes van The Natural Step, zie  www.thenaturalstep.com. 

We gaan uit van de volgende principes:  

- Principe 1: niet meer en sneller stoffen uit de aarde in 

het milieu brengen dan de natuur kan verwerken. 
- Principe 2: niet meer en sneller chemische stoffen in het 

milieu brengen dan de natuur kan verwerken. 
- Principe 3: de natuur niet sneller afbreken dan de tijd die 

nodig is om te herstellen. 
- Principe 4: geen dingen doen waardoor we mensen 

beperken in het vervullen van hun basisbehoeften. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzame bouw in het Lookwartier 

en Saronix-terrein 

In 2018 hebben we in het Lookwartier en 

op het Saronix-terrein in totaal 56 

nieuwbouwwoningen opgeleverd die in 

meerdere opzichten duurzaam zijn: door 

het materiaalgebruik, het energieverbruik 

en doordat de woningen geschikt zijn voor 

verschillende doelgroepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze woningen zijn duurzaam en energiezuinig. Duurzaamheid in de breedste zin 

van het woord. Het onderhoud van onze woningen is op orde: zowel de buitenkant als de 

binnenkant. Daarom besteden we de komende jaren veel geld aan groot onderhoud en 

renovatie van ons bezit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thenaturalstep.com/
http://www.thenaturalstep.com/


 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Gespreksonderwerpen:  

 

o Hoe kunnen we onze duurzaamheids- 

doelen het beste invulling geven? Het 

alternatief is duurzaamheid nog mee 

r een doel op zich te maken, bijvoorbeeld 

door de allernieuwste technieken meteen 

toe te passen. Of: gaan duurzaamheids-

maatregelen boven wensen van bewoners? 

(geagendeerd door gemeenten en 

medewerkers Sité);  

o Vanwege de huidige druk op de regionale 

woningmarkt willen gemeenten dat er in 

 de Achterhoek op korte termijn meer 

huurwoningen bijkomen. Sité en de 

 collega-corporaties begrijpen dit, maar 

willen alleen bijbouwen mits met elkaar 

 ook afspraken worden gemaakt over de 

kwaliteit van de bestaande woningen en 

over de langere termijn (wie betaalt de 

sloop?) (geagendeerd door: MT Sité); 

o In de Achterhoek Board en de diverse 

thematafels is de inzet van Sité dat 

duurzaamheid niet wordt benaderd als 

afgebakend thema, maar als rode draad 

door allerlei beleidsterreinen heen loopt 

(geagendeerd door: MT Sité); 

o Hoe zorgen we er voor dat we bij  

renovatie van ons woningbezit zijn 

voorbereid op een toekomst zonder 

 aardgas (geagendeerd door: medewerkers 

Sité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid gaat over gewoon doen: niet alleen bij  

onderhoud, renoveren en nieuwbouw, ook bij inkoop 

bij bedrijfsvoering, et cetera. 

Wij kiezen voor de pragmatische insteek: zo veel  

mogelijk woningen duurzamer maken, succesvolle aanpakken 

overnemen, oog voor het kostenplaatje, balans tussen uitgaven 

en voordeel voor de klant. Uitgangspunt was en is dat onze  

woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal is. Waar we daarbij tot  

2018 uitgingen van beproefde methoden om dit te realiseren, 

geven we inmiddels ook nieuwe initiatieven een kans hier aan bij 

te dragen. We hebben de uitgangspunten van The Natural Step 

daarvoor vertaald in praktische doelen, die bij ons passen.  

Dat zijn de volgende doelen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  JUISTE WONING, GOEDE PRIJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Van onze 7.800 woningen heeft circa 

7.000 een huurprijs onder de 

huurtoeslaggrenzen (€ 607.46 en € 

651.03, prijspeil 2019) en hebben 800 

woningen een hogere huurprijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De klant staat voor ons centraal. Maatwerk is de rode draad. Sité is er voor 

betaalbare woningen, voor mensen die niet op de (koop)markt in hun woonbehoefte 

kunnen voorzien. Wij zorgen er voor dat woningzoekenden binnen een jaar een passende 

woning kunnen vinden.  

 

Sité heeft ongeveer 600 woningen in Bronckhorst en  

7.200 woningen in Doetinchem. De bevolking in de Achterhoek 

neemt af, maar het aantal huishoudens nog niet. We verwachten 

dat de vraag naar sociale huurwoningen stabiel blijft.  

Daarom garanderen wij, ook de komende vijf jaar, voldoende 

betaalbare huurwoningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zorgen voor een 

gevarieerd aanbod zodat 

we ook in de toekomst alle verschillende groepen goed kunnen 

huisvesten. In elk geval hebben we aandacht voor jongeren 

en ouderen. We horen vaak dat jongeren denken dat ze niet bij 

ons terecht kunnen voor een woning. Jongeren hebben onze volle  

aandacht. We vinden het belangrijk om te weten wat ze willen 

en spelen  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan uit van de volgende principes: 

Principe 1: Kwaliteit van de woning is bepalend voor de 

 huurprijs; 

Principe 2: Transparant en duidelijk zijn over huurprijsbepaling; 

Principe 3: Redeneren vanuit het principe dat iedereen overal  

 moet kunnen wonen, focus op de minst 

 draagkrachtigen; 

Principe 4: Maatwerk waar nodig en mogelijk. 

 

Ook oudere huurders weten ons niet altijd te vinden met hun 

woonwensen. We zetten in op comfortabel wonen.  

Wij borgen betaalbaarheid voor allen en zorgen actief, via 

maatwerk, dat regels niet onnodig negatief uitpakken voor 

individuen. Onze aanpak slaagt alleen als we steeds in staat 

zijn uit te leggen waarom we wat doen. 

 

Vraag & aanbod 

Toen bewoners aan het Van Zadelhoffplein e.o. ons vertelden 

dat ze in en rondom hun huis te weinig bergruimte hadden 

en ons vroegen om het op te lossen, hebben we de bewoners 

uitgedaagd om zelf met een plan te komen. We stelden een 

paar voorwaarden, waaronder: gebruik van duurzame 

materialen, bijdrage van de bewoners d.m.v. subsidies of zelf 

meewerken. Sité zou het plan accepteren wanneer dit door 

minimaal 10 bewoners en als unaniem voorstel aan ons werd 

voorgelegd. Het traject was niet eenvoudig: noch voor de 

bewoners (die geconfronteerd werden met ingewikkelde 

zaken, zoals vergunningen), noch voor ons als organisatie 

(om niet toch vóór de bewoners te gaan denken). Met hulp 

van Spectrum en Buurtplein BV hebben de bewoners een 

mooi plan gemaakt en zelf de regie op de uitvoering gevoerd. 

In november 2018 zijn 13 schuurtjes opgeleverd. 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
Gespreksonderwerpen:  
• Het kost tijd en moeite om 

bewonersinitiatieven van de grond te helpen 

tillen. Dit roept de vraag op of het 

eindresultaat deze inspanning waard is. Tot 

nog toe vinden we van wel (geagendeerd 

door: MT Sité); 

• Ondersteun bewonersinitiatieven maximaal 

en maak helder wie het aanspreekpunt is, 

zowel bij Sité als bij andere partijen 

(geagendeerd door: bewonersvereniging 

Siverder); 

• Behoefte aan voorrang voor bewoners uit 

directe omgeving versus gelijke kansen voor 

iedereen (geagendeerd door: gemeente 

Bronckhorst); 

• “Maatwerk leidt tot willekeur”. Bewoners én 

medewerkers vragen zich soms af: waarom 

hij wel en ik/zij niet? We blijven de komende 

jaren in gesprek met onze omgeving over de 

vraag of dit ons voldoende lukt (geagendeerd 

door: huurders in gesprekken met onze 

medewerkers); 

• In hoeverre is het noodzakelijk dat wij 

huishoudens met een middeninkomen 

bedienen? Dit vraagstuk krijgt een nieuwe 

dimensie door de deelname van diverse 

Achterhoekse gemeentes aan het onderzoek 

van Provincie Gelderland ‘Blik op 

middenhuur’. Aanleiding hiervoor zijn de 

vragen bij gemeenten hoe om te gaan met de 

(eventuele) behoefte aan woningen met een 

middenhuur. Voor Sité is van belang scherp 

te krijgen welke definities rond middenhuur 

worden gehanteerd en ons standpunt te 

bepalen. 

Pilots jongerenhuisvesting 

In 2018 hebben we in gemeente Bronckhorst en gemeente 

Doetinchem bij wijze van pilot circa 15 woningen met 
voorrang toegewezen aan jongeren zonder recht op 
huurtoeslag. Van de jongeren die hebben gereageerd, 
hebben we er 75 geïnterviewd. Op die manier hebben we 
meer inzicht gekregen in de woonwensen van deze 

specifieke groep. De pilot zetten we door in 2019. 

daar op in.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.  SAMEN WERKEN 

 

Een sterke samenwerking tussen corporaties in de 

Achterhoek draagt bij aan het realiseren van een goed 

geoliede organisatie die efficiënt werkt, flexibel is, minder 

kwetsbaar en waarin we kennis kunnen behouden en 

verbreden. Afhankelijk van het thema kiezen we de 

samenwerkingsvorm die het meeste rendement oplevert. 

Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor anderen.  

Sité draagt de vernieuwde samenwerking tussen 

gemeenten, maatschappelijke organisaties en 

ondernemers een warm hart toe en helpt deze beweging 

zoveel mogelijk op gang te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan uit van de volgende principes: 

Principe 1: Krachtenbundeling met corporaties of andere 

partijen is nodig om fit en krachtig te zijn voor de 

toekomst; 

Principe 2: Onze organisatie aanpassen aan wat nodig is; 

Principe 3: Een gezonde financiële situatie als voorwaarde  

om er voor onze doelgroepen te kunnen zijn. 

 

 

 

  
 

 

 

Een greep uit onze samenwerkingen: 

 

• Sinds 2011 werken we samen met 

ProWonen en Wonion. Dit koesteren 

we. We kopen samen in en wisselen 

kennis uit. 

• Daarbinnen hebben we met Wonion 

een krachtige samenwerking die we 

verder willen ontwikkelen. 

• De ACo, de samenwerking tussen de 

verschillende Achterhoekse 

Corporaties, is de regionale 

gesprekspartner voor gemeenten en 

provincie. 

• Op landelijk niveau zoeken we de 

samenwerking met krimpregio’s om 

op die manier een ander geluid te 

laten horen in ‘Den Haag’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn en blijven ervan overtuigd dat samenwerking met anderen binnen en buiten de 

regio noodzakelijk is om aan onze opgaven te voldoen. We blijven hierin zichtbaar initiatief 

nemen. We geven er elke dag rekenschap aan dat we met publiek geld werken. 

Waardering door de klant is een belangrijke meetlat voor ons succes. 

  



 

We zijn financieel gezond, maar realiseren ons dat we elke euro maar 

één keer kunnen uitgeven. Daarbij is de klantwaardering nu voldoende, 

maar we willen meer uitblinken.  

 

We versterken onze opdrachtgeversrol. We zorgen voor een gelijk- 

matige inzet van mensen en middelen. We passen onze organisatie  

aan op onze koers. We realiseren ons dat onze medewerkers onze 

ambassadeurs zijn. Een moderne organisatie betekent bijvoorbeeld  

ook meer digitaal beschikbaar hebben en maken. Klanten en medewerkers 

van Sité moeten hierin mee willen en kunnen.  

 

Samenwerken – zo doen we dat 

• Om onze klanten zo efficiënt mogelijk snel en vakkundig te 

helpen hebben we, samen met Wonion, het vastgoedbeheer 

opnieuw ingericht conform het ResultaatGericht 

Samenwerken-principe (RGS). Hierbij hebben wijzelf een 

opdrachtgevende regierol en wordt het werk uitgevoerd door 

vaste, gespecialiseerde bedrijven. In 2018 hebben we met 

plezier met de keuze gemaakt voor De Variabele en  

WAM Van Duren. In 2019 werken we volgens de nieuwe 

methode.  

• Op ons verzoek helpen vrijwilligers van Present en de 

Stadskamer om tuinen van bewoners, die dit om 

financiële of fysieke redenen niet zelf kunnen, weer in 

goede staat te brengen. In sommige gevallen is dit 

niet alleen de oplossing voor het tuinprobleem, maar 

leidt het er ook toe dat het overige contact tussen 

buren weer wordt vlot getrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Gespreksonderwerpen:  

• Digitalisering is zowel in- als extern 

een aandachtspunt. Huurders willen 

ook bij ons langs kunnen komen. 

Daarom is het van belang om ervoor 

te zorgen dat we aan de ene kant 

digitaal goed bereikbaar zijn maar ook 

het persoonlijk contact niet uit het 

oog verliezen (geagendeerd door: 

bewonersvereniging Siverder en 

Ondernemingsraad van Sité); 

• Willen we wel of niet een langdurige 

samenwerking met 

projectontwikkelaars en aannemers 

rond renovatieprojecten? 

(geagendeerd door: MT van Sité); 

• In navolging met het in gesprek gaan 

met huurders en partners ook nog 

meer persoonlijk in gesprek met 

medewerkers over wat zij belangrijk 

vinden en welke gevolgen dat wel of 

niet heeft voor onze 

organisatie(structuur) (geagendeerd 

door: MT van Sité). 

 

TOT SLOT 

In de periode januari – november 2018 hebben we in verschillende samenstellingen met huurders, gemeente 

Bronckhorst, gemeente Doetinchem, bewonersvereniging Siverder, onze medewerkers  en diverse andere partijen 

gesproken over diverse thema’s en dilemma’s uit onze koers. Een greep hieruit leest u op de volgende pagina.  

 

 

 



Januari

Verzoek gemeente 
Bronckhorst om 

zoekgerichte 
woningtoewijzing 

SITÉ IN 2018: 

April / mei
Bijeenkomst met en
huisbezoeken aan 
bewoners Eduard 

Schilderinkstraat over 
‘Samen leven’

21 juni & 11 oktober 

Afspraken MT over financiële 
kaders 2019 n.a.v.  extra 

rijksheffingen, ATAD, 
bouwkostenstijging, et cetera: 

ICR 1.6, investering per woning: 
€ 50.000  € 80.000

9 januari, 14 februari, 5 & 
27 maart, 24 april, 14 juni, 

11 september

Gesprekken en afspraken 
tussen gemeentes, 
zorginstellingen en 
corporaties over de 

uitstroom van beschermd 
wonen

Juni

Mede door de behoefte van 
onze huurders aan relatief 

kleine en eenvoudige 
(preventieve) woningaanpas-
singen: vernieuwing van het 

comfort-pakket tot ‘Duurzaam 
thuis’

29 januari

Medewerkersbijeenkomst 
over uitrollen koers

26 april 

Stedelijk Programmeren 
Warmtetransitie Doetinchem: 
uitgangspunten voor gas-loos 

bouwen

26 februari

Medewerkersbijeen-
komst over 

duurzame mobiliteit

Zomer

Mede ondertekenen
Europa2020-subsidie-

aanvraag WDW. 
Overstegen en 

Schöneveld aangedragen 
als locatie

Medio april

Gesprekken met bewoners 
Beethovenlaan n.a.v. 

Buurtsignaal

Zomer

Mede ondertekenen
Europa2020-subsidie-

aanvraag WDW. Overstegen 
en Schöneveld aangedragen 

als locatie

EEN GREEP UIT ONZE AANSPREEKBAARHEID

Mei/juni

Deelname aan aanmelding  
Bronckhorst (Toldijk) en 
Doetinchem (Wehl) voor 

proeftuin ‘Aardgasvrije wijken’

17 september

Sessie met 
Siverder over 
overlast en 
huurbeleid

22 november

Bijeenkomst met 
Siverder over 

meerjarenkoers


