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2019 in één oogopslag
Sité Woondiensten verhuurt circa 8.000 woningen in 

de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Wij 
werken samen met diverse partners aan goed en 
betaalbaar wonen in een prettige omgeving voor 

mensen met een laag inkomen of zorgvraag.

Samen leven

Samen werken Doorkijkje 2020

We doen wat nodig is. Daarom gaan wij in 
gesprek met bewoners over hun woonwensen. 
Onder andere met huurders van: 
69 woningen, Drempt
90 woningen, Steenderen
Wijk Schöneveld, Doetinchem
Gieterijstraat, Gaanderen

Campagnes #halloburen in Doetinchem en 
‘Goede buren, betere buurten’ in Bronckhorst: 
tegengaan overlast en stimuleren betere band 
bewoners.

Landelijke ‘Dag van het Huren’: we spraken 
met bewoners van de Bloemenbuurt in 
Doetinchem over burencontact, het samen 
leven in een wijk en wat wij én bewoners 
kunnen doen voor meer woongenot. 

Uitreiking comfortabel wonen-pakket om 
bewoners Schöneveld en Drempt zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

We maakten afspraken met stichting Present, 
Stadskamer Doetinchem en Pauropus om 
huurders te helpen die zelf hun tuin niet 
kunnen onderhouden.

Met onderhoudsbedrijven de Noabers en de 
Variabele, met wie we duurzaam en 
resultaatgericht samenwerken in reparatie- 
en mutatieonderhoud.

Met huurdersvereniging Siverder en de 
gemeenten Doetinchem en Bronckhorst bij 
het maken van prestatieafspraken.

Binnen de Achterhoek Board en Thematafel 
Vastgoed & Woningmarkt: we leveren samen 
een actieve bijdrage aan Achterhoekse 
regionale samenwerking.

Onderhoud van ruim 1.100 woningen in 
Doetinchem en Bronckhorst.

Renovatie en verduurzaming van 214 woningen 
in Bronckhorst (Drempt) en in Doetinchem 
(Keppelseweg, Overstegen en Schöneveld). 

Nieuwbouw van 60 woningen in Doetinchem 
(Wijnbergen, Hofstraat/Kennedylaan en 
Schöneveld). 

De overname van 66 sociale huurwoningen in 
Doetinchem van corporatie Mooiland.

Concrete woonoplossingen om de korte 
termijndruk op de woningmarkt te verminderen.

Woonconcepten om senioren en mensen met 
hulpvraag langer zelfstandig te laten wonen.

Sité zette zich in 2019 maximaal in voor prettig wonen:

We werkten in 2019 nauw samen 
met vele partners:

In 2020 investeren we in:

Ook ontwikkelen we:

Juiste woning, goede prijs

8
maanden is de 
gemiddelde zoektijd 
voor actief 
woningzoekenden.

96,6%
van de vrijgekomen 
woningen verhuurden 
we aan mensen met een 
inkomen tot € 38.035.

92%
van onze woningen 
is goedkoop of 
betaalbaar (huurprijs 
tot €720,42).

Mensen met de laagste inkomens komen bij Sité maximaal aan bod:

Onze woningen zijn toekomstgericht

Onze investeringen en uitgaven 2019:

72,1
miljoen

Onderhoud woningen (o.a. energiezuinig 
HR++ glas, zonnepanelen, nieuwe cv-ketels, 
schilderwerk en reparaties):

Service-uitgaven

10,3
Woningrenovatie en verduurzaming: 
(o.a. woningen in Schöneveld, 
in Gaanderen en in Steenderen)20,2

Nieuwbouw (o.a. Hofstraat - duurzame 
nul-op-de-meter woningen -  en gasloze 
woningen aan de Kennedylaan in Doetinchem)

Rente en aflossingen

14,6

10,1

8,6

Overige bedrijfslasten

2,4

Bedrijfslasten
Aankoop en terugkoop woningen

4,6

1,3

Bedragen in miljoenen euro's

Een greep uit ons werk in 2019:

375
ketels vervangenbadkamers, keukens of 

toiletten gerenoveerd

110
woningen 
geschilderd

1.129

2.200
zonnepanelen geplaatst

76%
van onze woningen heeft een groen 
energielabel (label A t/m C)

A

Meer informatie over 
ons werk vindt u op 
www.swd.nl.

miljoen

!

!

!

“ We blijven bereikbaar  
en helpen u graag”

Ook in dit nummer...

Een buitenruimte  
om blij van te worden!

Ook last van  
zomerkriebels?  

Samen veilig  
doorwerken

Een woning zoeken:  
feiten en fabels

Vocht en ventileren

De Doetinchemse  
uitdaging en  
het Naoberfonds

Betalingsproblemen?

Warm welkom huurders  
Mooiland woningen

Als ik dit voorwoord schrijf is het eind april.  
De natuur is heerlijk groen en de eerste vogels 
komen al uit hun ei. Nieuw leven. Ook wij leven 
sinds begin maart met elkaar in een nieuw leven.  
De coronamaatregelen hebben forse invloed op  
ons werk, ons gezin, onze plannen. Alles is anders. 

We blijven u helpen

Vanuit Sité hebben we onze werkzaamheden aangepast. Daarbij 

was steeds het uitgangspunt dat we u als huurder zo goed mogelijk 

willen blijven helpen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM voor uw 

en onze veiligheid. Maar we blijven bereikbaar en helpen u graag. 

Dat vraagt een andere manier van werken. Op bladzijde 8 vertellen 

vier medewerkers hoe we dat doen. 

Werkzaamheden gaan door
Bij Sité hebben we diverse onderhoud- en renovatieprojecten in 

uitvoering. Ook daar gaan de werkzaamheden zoveel mogelijk door. 

Onderhoudswerkzaamheden en maatregelen die onze woningen 

duurzamer maken. Op die manier blijven we ervoor zorgen dat onze 

woningen klaar zijn voor de toekomst. Verderop in dit magazine treft 

u een overzicht van de lopende projecten. 

In gesprek en een helpende hand
Voor veel mensen brengt de coronacrisis veel onzekerheden met 

zich mee. Zorgelijk vind ik de verhalen over de vele mensen die  

hun werk niet kunnen doen en daardoor inkomsten missen. 

Daardoor komen ongetwijfeld mensen in de betalingsproblemen. 

Daar hebben we vanuit Sité aandacht voor. We gaan met u in 

gesprek en helpen u bij het vinden van een passende oplossing. 

Mooie initiatieven om te helpen
Het is geweldig om te zien dat de coronasituatie ook leidt tot mooie 

initiatieven. We doen boodschappen voor de oudere buurvrouw en 

we zetten beertjes voor de ramen, zodat kinderen knuffels kunnen 

zoeken als ze even een frisse neus halen. Via diverse websites, en 

met speciale posters, kunnen we hulp vragen of aanbieden. Ook 

ontdekken we met elkaar de digitale manieren om in contact 

te blijven. De Doetinchemse uitdaging, waarover u meer leest 

op bladzijde 18, heeft ook een goede actie opgezet. Ze riepen 

bedrijven op om hun voorraad mondkapjes beschikbaar te stellen. 

En met succes.

Ik hoop dat, als dit magazine over enkele weken bij u op de  

mat valt, de situatie is verbeterd. Maar het is vast nog niet allemaal 

weer als voorheen. Dat vraagt tijd.

Later we er met elkaar het beste van maken. 

Els Birkenhäger

Directeur-bestuurder Sité Woondiensten

Alles is anders

Samen veilig doorwerken,  
ook in coronatijd 
Door de coronacrisis hebben we onze  

manier van werken flink moeten aanpassen.  

We werken door en blijven u zo goed mogelijk 

helpen, maar dan anders. Hoe we dat doen? 

Vier medewerkers vertellen.

Infographic
Middenin deze Accent vindt u een infographic met een overzicht van onze 

belangrijkste resultaten van 2019. Ook geven we een doorkijkje naar onze 

belangrijkste investeringen in 2020.
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In deze uitgaveWelkom

Renovatie woningen
Schöneveld afgerond
Ruim 260 woningen zijn de afgelopen twee jaar aan de binnen- en 

buitenkant opgeknapt. Wijkconsulent Susan Weijermars van Sité 

maakte het project van dichtbij mee. Ze kijkt terug op het project.

Een overzicht van 
onze verbouw en 
nieuwbouwprojecten

Op verschillende plekken werkt Sité hard 

om goed en betaalbaar wonen mogelijk 

te blijven maken. In dit magazine leest u 

meer over onze projecten.
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Comfortabele duurzame woningen

“De werkzaamheden zorgen ervoor dat de bewoners nu 

comfortabel in hun woning kunnen wonen”, vertelt Susan. 

“De woningen zijn geïsoleerd, er zijn energiezuinige ketels 

geplaatst en bij een aantal woningen zijn keukens en 

badkamers vervangen. En op het dak liggen nu zonnepanelen. 

De woningen kunnen nu weer een lange tijd mee.” 

Bewoners konden bij een aantal woningtypes zelf keuzes 

maken, bijvoorbeeld voor een extra toilet boven. “In de 

woningen waar alle werkzaamheden werden uitgevoerd was 

de aannemer soms wel drie weken achter elkaar aan het werk. 

Dat was voor de bewoners best pittig. Uiteraard is er alles aan 

gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.” 

De werkzaamheden aan de 260 woningen zijn gefaseerd 

uitgevoerd door aannemerscombinatie WDW. Per keer werd 

ongeveer een derde van de woningen gerenoveerd. Voor acht 

woningen volgt een meer ingrijpende aanpak, deze woningen zijn 

kort geleden gesloopt. Eind dit jaar worden op die plek nieuwe 

woningtypen gebouwd.

Lagere woonlasten

”Bewoners zijn blij met de maatregelen”, merkt Susan. “Ze ervaren 

de effecten van de verduurzaamheidsmaatregelen zoals isolatie 

en zonnepanelen. En bewoners die ook voor de renovatie al in 

de woningen woonden merken bovendien dat de woonlasten 

omlaag zijn gegaan. De bewoners betalen voor de maatregelen 

voor het verduurzamen van de woning wel een huurverhoging. 

Maar netto zijn ze goedkoper uit. Dat komt omdat ze dankzij de 

isolatiemaatregelen fors besparen op de energiekosten.”

Een geslaagd project, samen met bewoners

Susan kijkt tevreden terug op het project. “Het was een intensief 

maar geslaagd project. Vooral omdat we het samen met bewoners 

hebben gedaan. Die samenwerking vinden we vanuit Sité erg 

belangrijk. Begin 2017 zijn we gestart met de eerste gesprekken. 

Met projectgroep Schöneveld Noord, het wijknetwerk Schöneveld 

en de bewoners. 

“ Het was een leuk project. 
Vooral omdat we het samen 
met bewoners hebben 
gedaan.”

In de eerste bewonersbijeenkomst hebben we de bewoners 

gevraagd wat zij belangrijk vinden aan de woning en de wijk. 

Samen hebben we de mogelijkheden onderzocht. Naar wat er wel 

kan, en uiteraard ook naar wat niet. Wat technisch noodzakelijk 

is, en wat bewoners belangrijk vinden. De bewoners gaven 

nadrukkelijk aan dat ze maatregelen wilden op het gebied van 

duurzaamheid. Die wens is duidelijk verwerkt in het plan.”

Contact met bewoners

De uitvoerder WDW zorgde ervoor dat alle bewoners tijdig 

werden geïnformeerd over de uitvoering van de werkzaamheden. 

Voor technische en planningsvragen konden bewoners bij de 

aannemer terecht.  Vanuit Sité was Susan contactpersoon voor 

de bewoners. “Als bewoners vragen hebben op sociaal gebied, 

bijvoorbeeld over tijdelijke huisvesting of extra hulp in verband 

met ziekte. Samen met de bewoners, en soms ook samen met hun 

begeleiders of verzorgers, zoek ik dan een passende oplossing.”

Tijdens het project was er ook een uitrustwoning beschikbaar.  

“Dit is een woning waar bewoners tijdens de werkzaamheden 

gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld om te douchen, op het 

moment dat de eigen douche in de woning werd vernieuwd.”

Renovatie woningen 
Schöneveld afgerond

Ruim 260 woningen zijn de afgelopen twee jaar aan de 
binnen- en buitenkant opgeknapt. Het was een flinke ingreep 
maar nu is het klaar, en kunnen alle bewoners genieten van 
hun woning. Wijkconsulent Susan Weijermars van Sité maakte 
het project van dichtbij mee. Ze kijkt terug op een geslaagd 
project. 

Feestelijke oplevering
Eind april was de feestelijke oplevering gepland. Er was een 

mooi feestje voor alle bewoners in voorbereiding. Door de 

coronamaatregelen kon dit feestje helaas niet door gaan. Het 

project is daarom op een andere manier afgesloten. Eind april 

ontvingen alle bewoners een laatste nieuwsbrief. Daarbij ontvingen 

ze ook twee waardebonnen, voor een heerlijke thuisbezorgde 

maaltijd en voor een lekker ijsje bij de ondernemer uit de buurt.

“ De bewoners betalen voor deze maatregelen  
een huurverhoging. Maar onder de streep zijn  
ze goedkoper uit.”
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Tips om het huis  
koel te houden

De afgelopen zomers waren warm. Misschien  

wordt het ook dit jaar weer een warme zomer.  

Enkele tips om uw woning koel te houden:

• Zet ramen en binnendeuren ’s nachts wijd open om  

het huis te koelen zodra het buiten koeler is dan binnen. 

Let er wel op dat inbrekers hier geen misbruik van kunnen 

maken. Zorg er voor dat de ramen en deuren daarna de 

hele dag zo dicht mogelijk blijven.

• Doe de gordijnen en/of zonwering omlaag zodra de  

zon naar binnen schijnt. 

• Lampen, de oven en stofzuiger: Het zijn allemaal 

energieverbruikers en geven daarom warmte af. 

• Bak dus geen broodjes in de oven op een warme dag.  

Dat geeft alleen maar extra warmte in huis.

• Doe lekker rustig aan. Klussen in de woning of een flinke 

poetsbeurt? Doe dat - als het kan - op een koele dag. Ga 

liever rustig zitten met een tijdschrift of een goed boek.

Extra kleur in huis
In de zomer staat de natuur in bloei, heel kleurrijk. 
Ook zo’n zin om kleur in huis te halen?  
Een paar felgekleurde kussens geven 
snel effect. Of zet een paar vrolijk 
gekleurde bloempotten neer. 

Tip: de meeste bloempotten zijn 
makkelijk zelf te verven. Leuk om  
te doen en met een groot resultaat. 

Maak een heerlijke wandeling
Wandelen is een mooie manier om te genieten van de 

omgeving. In de Achterhoek vindt u de mooiste routes. U 

kunt zelf een route uitstippelen of gebruik maken van een van 

de vele wandelroutes die de VVV beschikbaar heeft. Kijk voor 

praktische tips op www.Achterhoek.nl. Volg hierbij natuurlijk 

wel de richtlijnen van het RIVM. 

Schone tuintegels
Heeft u een eigen tuin? En zijn de tegels vuil door bijvoorbeeld 

algen- of mosgroei? Met schoonmaakazijn kunt u de tegels vrij 

makkelijk schoonmaken. Of even schrobben met soda werkt ook 

vaak goed.  

Maak liever geen gebruik van chloor of andere chemische middeltjes. 

Die zijn niet goed voor het milieu.

Zomerbloeiers of 
tuinkruiden zaaien

Tuinieren kan erg leuk zijn. Ook nu, half juni 

kunt u nog snel wat eenjarige zomerbloeiers 

zaaien. Daar heeft u dan in het najaar nog 

plezier van. U kunt nu ook nog heel goed diverse 

tuinkruiden zaaien. Peterselie, bieslook of kervel 

zijn al vrij snel oogstbaar. Heerlijk vers! 

Let er wel op dat de plantjes voldoende 

water krijgen.

Een groot aantal van onze woningen heeft een eigen tuin.  

Als huurder kunt u veel plezier hebben van uw tuin. ‘Zoveel 

mensen zoveel wensen’ luidt het gezegde. Het is daarom prettig 

de buitenruimte van uw woning naar eigen wens in te richten. 

Uiteraard zijn er een aantal regels, maar voor een groot deel kunt 

u uw tuin of balkon naar eigen smaak inrichten. Zeker in deze 

bijzondere periode, waarin we veel thuis zijn, is een buitenruimte 

om blij van te worden wel zo fijn.

Gaat u aan de slag bij de erfafscheiding? 

Overleg dan altijd even met uw buren.  

Dat voorkomt discussie en frustratie.

Een buitenruimte  
om blij van te worden!
Het bestraten van de tuin lijkt vaak een 

handige keuze. Maar bij langdurige of 

heftige regenbuien kan het water niet 

in de bodem opgenomen worden en zo 

geen kant op. Hierdoor kan wateroverlast 

ontstaan. Voldoende groen in de tuin is 

daarom belangrijk. Een verzorgde groene 

tuin is goed voor mens en milieu en hoeft 

helemaal niet ingewikkeld te zijn. Wij 

geven u graag een aantal tips. 

Groen zonder gedoe
Voor een groene tuin zonder gedoe kunt 

u kiezen voor onder-houdsvriendelijke 

planten. Vrolijk uw tuin op met bloemen. 

Haal hier en daar een tegel eruit en plant 

hier eenjarige planten, of zaai op deze 

plekken een bloemenmengsel. Groen 

langs de erfafscheiding geeft direct 

resultaat. Een klein strookje grond biedt  

al voldoende ruimte voor het plaatsen  

van een klimplant, zoals Hedera Helix, 

oftewel Klimop. 

Een groene(re) tuin
• Een groene(re) tuin blijft koeler tijdens 

warme zomerdagen. 

• Een groene(re) tuin trekt meer vogels, 

egels, vlinders, bijen en vleermuizen aan. 

• Een groene(re) tuin heeft een positief 

effect op de luchtkwaliteit. 

• Een groene(re) tuin beperkt 

wateroverlast bij neerslag.

Goed tuinonderhoud
Als huurder kiest u zelf de inrichting 

van uw tuin. Dat kan op vele manieren. 

Het is wel belangrijk dat de tuin een 

onderhouden en verzorgde indruk  

maakt. Dat is fijn voor u en uw omgeving. 

Achterpaden
Ligt er een pad achter of naast uw 

woning? Dan zorgt u als huurder zelf voor 

het onderhouden van dit pad. Let er op 

dat u het pad vrij houdt van onkruid en 

zorg ervoor dat de doorgang van het 

pad vrij blijft. Dat is belangrijk voor de 

veiligheid. Bij een calamiteit moet de 

doorgang vrij zijn. Overhangende takken, 

containers of opslag van materialen zoals 

tegels, schuttingen of andere zaken horen 

dan ook niet in een achterpad.

Op deze manier werken we samen aan 

een buitenruimte om blij van te worden!

Ook last van  
zomerkriebels?  
De zomer is voor veel mensen een periode  
om lekker te genieten. Van de natuur,  
de frisse lucht, de mooie kleuren. In dit  
artikel vindt u een aantal leuke tips.

Tip
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Telefonisch in contact 
“  Als wijkconsulent ben ik voor de huurders aanspreekpunt bij 

vragen op het gebied van leefbaarheid. En juist de leefbaarheid is 

sinds de coronacrisis flink veranderd. We zitten meer thuis, dichter 

op elkaar. Dat vraagt veel van bewoners.”

“ Ik ging regelmatig bij bewoners op bezoek. Of we spraken af bij ons 

op kantoor. Nu gaat alles via de telefoon. Vanuit mijn woonkamer 

thuis blijf ik huurders helpen. Dat is best een uitdaging, maar

gelukkig weten huurders mij nog goed te vinden.

Mijn belangrijkste advies is; ‘Maak er samen het beste 

van’. Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk. Je bent misschien  

meer thuis en hoort daardoor meer van de buren. Een gesprek  

met de buren kan dan al veel helpen. Vertel elkaar wat je dwars  

zit. Probeer elkaar te begrijpen. Een praatje over de schutting  

of via het balkon kan nog steeds. En het helpt!”

Lianne Balk, Wijkconsulent

              Reparaties met desinfectiemiddel en gepaste afstand 

“ Gelukkig kunnen de meeste werkzaamheden gewoon doorgaan. 

Aan de buitenkant en in lege woningen kan dat zonder veel 

aanpassingen. Werknemers houden afstand en gebruiken 

bijvoorbeeld nu extra desinfectiemiddelen.” 

“ Voor reparaties in de woning is de werkwijze aangepast. Uiteraard 

komen we alleen bij u als u hiermee akkoord bent. Anders stellen 

we niet spoedeisende reparaties uit. Met onze onderhoudpartners 

hebben we goede afspraken gemaakt. Zo belt de aannemer de 

dag voor de werkzaamheden nog even om te vragen of er

 bij u thuis sprake is van verkoudheid- of griepklachten, koorts 

of thuisquarantaine. Bij aankomt desinfecteert de vakman zijn 

handen, belt bij u aan en neemt 1.5 meter afstand. En tijdens het 

uitvoeren van de werkzaamheden vragen zij u naar een andere 

ruimte te gaan. Zo zorgen we ervoor dat we voldoende afstand 

houden. In een speciale flyer is duidelijk beschreven hoe de 

vakman te werk gaat. De flyer vindt u op onze website. Daar vindt 

u ook een flyer over welke stappen wij doorlopen wanneer u een 

reparatieverzoek doorgeeft.”

Maik Jansen, Teamleider Vastgoedbeheer

                 We blijven zichtbaar in de wijk

“ Iedere dag maken de wijk- en complexbeheerders van Sité nog 

steeds een rondje door de wijken. Maar we gaan niet meer bij 

mensen naar binnen. Het valt me op dat het nu veel rustiger op 

straat is. Mensen blijven duidelijk binnen. Dat is mooi om te zien.”

“ Ik merk dat bewoners nu meer aan het opruimen zijn. Daar 

hebben mensen nu misschien ook meer tijd voor. Helaas kan

Stichting Actief de spullen, zoals witgoed en oud meubilair,  

nu minder snel ophalen. We vragen daarom aan bewoners om 

overtollige spullen even op te slaan in de berging. Met speciale 

flyers vragen we daar aandacht voor. Samen kunnen we er zo  

voor zorgen dat het in en rondom de complexen netjes blijft.”

Erik Nibbeling, Wijk- en Complexbeheerder

                 WIJ HELPEN U GRAAG PER MAIL OF TELEFONISCH

Heeft u een vraag, opmerking of reparatieverzoek?  

Wij zijn bereikbaar en helpen u graag. U kunt mailen naar  

site@swd.nl of tijdens kantooruren bellen naar (0314) 37 20 00.

Onze nieuwe manier van werken is tijdelijk. We houden de richtlijnen  

van het RIVM in de gaten en passen daar onze maatregelen op aan.  

Als er iets verandert leest u dat op onze website.

            De voorinspectie en welkom nieuwe huurders digitaal

“We kunnen op dit moment niet bij de bewoners thuis komen 

als ze de huur hebben opgezegd. We hebben dat opgelost door 

de bewoners nu te bellen en we werken met een app. Huurders 

die gaan verhuizen kunnen ons via de app eenvoudig foto’s van 

hun woning sturen. Zo bespreken we samen hoe de bewoner de 

woning oplevert.”

“Ook de bezichtigingen van de nieuw te verhuren woningen gaan 

anders. Potentiele huurders pakken nu de sleutel uit onze nieuwe

sleutelkast. En het huurcontract? Dat regelen we bij voorkeur  

via de mail of per post. Als er echt aanleiding voor is kunnen we 

nieuwe huurders op kantoor ontvangen. Ook dan treffen wij de 

nodige voorzorgsmaatregelen. Het is natuurlijk jammer dat we de 

meeste nieuwe huurders nu niet persoonlijk ontmoeten. Daarom 

nemen we straks met al deze nieuwe huurders nog een keer 

contact op. We willen er alles aan doen om mensen welkom te 

laten voelen.” 

Marloes Geverink, Woonmakelaar

!

Door de coronacrisis hebben we onze manier van werken flink moeten aanpassen.  

Vanuit Sité staan we altijd graag in direct contact met onze huurders. Op kantoor, op straat 

of in de buurt. Maar dat kan nu even niet. We werken door en blijven u zo goed mogelijk 

helpen, maar dan anders. Hoe we dat doen? Vier medewerkers vertellen. 

Ook in coronatijd ...

Samen veilig doorwerken
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2019 in één oogopslag
Sité Woondiensten verhuurt circa 8.000 woningen in 

de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Wij 
werken samen met diverse partners aan goed en 
betaalbaar wonen in een prettige omgeving voor 

mensen met een laag inkomen of zorgvraag.

Samen leven

Samen werken Doorkijkje 2020

We doen wat nodig is. Daarom gaan wij in 
gesprek met bewoners over hun woonwensen. 
Onder andere met huurders van: 
69 woningen, Drempt
90 woningen, Steenderen
Wijk Schöneveld, Doetinchem
Gieterijstraat, Gaanderen

Campagnes #halloburen in Doetinchem en 
‘Goede buren, betere buurten’ in Bronckhorst: 
tegengaan overlast en stimuleren betere band 
bewoners.

Landelijke ‘Dag van het Huren’: we spraken 
met bewoners van de Bloemenbuurt in 
Doetinchem over burencontact, het samen 
leven in een wijk en wat wij én bewoners 
kunnen doen voor meer woongenot. 

Uitreiking comfortabel wonen-pakket om 
bewoners Schöneveld en Drempt zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

We maakten afspraken met stichting Present, 
Stadskamer Doetinchem en Pauropus om 
huurders te helpen die zelf hun tuin niet 
kunnen onderhouden.

Met onderhoudsbedrijven de Noabers en de 
Variabele, met wie we duurzaam en 
resultaatgericht samenwerken in reparatie- 
en mutatieonderhoud.

Met huurdersvereniging Siverder en de 
gemeenten Doetinchem en Bronckhorst bij 
het maken van prestatieafspraken.

Binnen de Achterhoek Board en Thematafel 
Vastgoed & Woningmarkt: we leveren samen 
een actieve bijdrage aan Achterhoekse 
regionale samenwerking.

Onderhoud van ruim 1.100 woningen in 
Doetinchem en Bronckhorst.

Renovatie en verduurzaming van 214 woningen 
in Bronckhorst (Drempt) en in Doetinchem 
(Keppelseweg, Overstegen en Schöneveld). 

Nieuwbouw van 60 woningen in Doetinchem 
(Wijnbergen, Hofstraat/Kennedylaan en 
Schöneveld). 

De overname van 66 sociale huurwoningen in 
Doetinchem van corporatie Mooiland.

Concrete woonoplossingen om de korte 
termijndruk op de woningmarkt te verminderen.

Woonconcepten om senioren en mensen met 
hulpvraag langer zelfstandig te laten wonen.

Sité zette zich in 2019 maximaal in voor prettig wonen:

We werkten in 2019 nauw samen 
met vele partners:

In 2020 investeren we in:

Ook ontwikkelen we:

Juiste woning, goede prijs

8
maanden is de 
gemiddelde zoektijd 
voor actief 
woningzoekenden.

96,6%
van de vrijgekomen 
woningen verhuurden 
we aan mensen met een 
inkomen tot € 38.035.

92%
van onze woningen 
is goedkoop of 
betaalbaar (huurprijs 
tot €720,42).

Mensen met de laagste inkomens komen bij Sité maximaal aan bod:

Onze woningen zijn toekomstgericht

Onze investeringen en uitgaven 2019:

72,1
miljoen

Onderhoud woningen (o.a. energiezuinig 
HR++ glas, zonnepanelen, nieuwe cv-ketels, 
schilderwerk en reparaties):

Service-uitgaven

10,3
Woningrenovatie en verduurzaming: 
(o.a. woningen in Schöneveld, 
in Gaanderen en in Steenderen)20,2

Nieuwbouw (o.a. Hofstraat - duurzame 
nul-op-de-meter woningen -  en gasloze 
woningen aan de Kennedylaan in Doetinchem)

Rente en aflossingen

14,6

10,1

8,6

Overige bedrijfslasten

2,4

Bedrijfslasten
Aankoop en terugkoop woningen

4,6

1,3

Bedragen in miljoenen euro's

Een greep uit ons werk in 2019:

375
ketels vervangenbadkamers, keukens of 

toiletten gerenoveerd

110
woningen 
geschilderd

1.129

2.200
zonnepanelen geplaatst

76%
van onze woningen heeft een groen 
energielabel (label A t/m C)

A

Meer informatie over 
ons werk vindt u op 
www.swd.nl.

miljoen

!

!
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Een woning zoeken:  
feiten en fabels

“ Ik moet minstens één keer per jaar  
reageren op een woning, anders  
vervalt mijn inschrijving“ 

Window-Close  FABEL 
Uw inschrijving is onbeperkt geldig. Tenzij er bij u bijvoorbeeld 
een hennepkwekerij is ontdekt. Op dat moment vervalt 
de inschrijving en is het tot twee jaar na het vonnis niet 
mogelijk opnieuw in te schrijven. Ook wanneer u een woning 
heeft geaccepteerd wordt u automatisch uitgeschreven als 
woningzoekende.

 
“ Elke dag om 12.00 uur staan  
er nieuwe woningen op de website“ 

Check-Square  FEIT
Nieuw beschikbaar woningaanbod ziet u elke dag om 12.00 
uur op de website verschijnen. Oók in het weekend. In de 
woningadvertentie staat de reactietermijn. De woningen die 
worden aangeboden via Aanbod, Loting of Zoek Gerichte 
Loting worden standaard vijf dagen aangeboden op de 
website. Wanneer u de tipberichten aanzet in uw zoekprofiel, 
ontvangt u automatische e-mailberichten van de vrijkomende 
woningen die bij uw zoekprofiel passen.

 
“ Ik mag niet vaker dan drie keer per week  
op een woning reageren. Wanneer ik een 
woning weiger, dan vervalt mijn inschrijving” 

Window-Close  FABEL
U mag zo vaak reageren als u wilt. U mag ook zo vaak 
weigeren als u wilt; het heeft echt geen invloed op uw 
inschrijfduur of kans op een leuke woning!

“ Ik huur al een woning van de woning- 
corporatie. Daarom sta ik automatisch 
ingeschreven als woningzoekende” 

Window-Close  FABEL
Wanneer u al een woning huurt van één van de woning-
corporaties van Thuis in de Achterhoek betekent dit niet  
dat u óók als woningzoekende staat ingeschreven. 

“ Wanneer ik verhuis worden mijn 
adresgegevens automatisch aangepast  
bij mijn inschrijving“ 

Window-Close  FABEL
U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd doorgeven en 
wijzigen van persoons-, inkomens- en adresgegevens. 
Controleer dus goed of deze gegevens nog juist zijn.

“ Met een inschrijving kan ik op elke woning 
reageren“ 

Window-Close  FABEL 

Woningcorporaties zijn verplicht woningen passend toe te 
wijzen. Dit betekent dat uw inkomen en huishoudgrootte 
bepalen waar u op kunt reageren. Gelden er voorrangsregels 
of bijzondere voorwaarden bij een woning, dan staan deze in 
de woningadvertentie.

Enkele cijfers uit het jaar 2019  
van Thuis in de Achterhoek 

• In 2019 zijn in de Achterhoek 2036 woningen verhuurd 
door De Woonplaats, ProWonen, Sité, Plavei en Wonion. 
Ook verhuurde Woonzorg Nederland 47 woningen en 
Mooiland 19 woningen via Thuis in de Achterhoek.

• 86% van de verhuurde woningen had een huurprijs onder 
de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag, waarmee ze 
betaalbaar zijn voor woningzoekenden die afhankelijk 
zijn van huurtoeslag.

• 315 woningen (dat is 17% van het totaal) is niet op de 
website geadverteerd, maar aan woningzoekenden met 
een urgente woonvraag toegewezen. 

• 13% van de verhuurde woningen is verhuurd aan 
jongeren.

• De Achterhoekse woningcorporaties hebben actief 
woningzoekenden gemiddeld binnen 12 maanden aan 
een passende woning geholpen.

Het volledige jaarverslag 2019 van Thuis in de 
Achterhoek leest u op www.thuisindeachterhoek.nl

Wanneer u op zoek bent naar een huurwoning in 
de Achterhoek komt u bijna vanzelf uit bij Thuis in 
de Achterhoek. Het is daarom goed om te weten 
hoe het precies werkt. We zetten enkele feiten, 
maar ook de fabels, voor u op een rijtje. 

“ Wanneer ik op een woning reageer, zorg ik dat ik  
alle benodigde documenten beschikbaar heb“ 

Check-Square  FEIT
Wanneer u op een woning reageert kan het natuurlijk 
zijn dat de corporatie u de woning aanbiedt. Dit heet een 
voorlopige aanbieding. De corporatie vraagt u dan de volgende 
documenten aan te leveren:
• Inkomensverklaring van de Belastingdienst van het jaar 2018 

of 2019. Deze vraagt u aan via de Belastingtelefoon of kunt u 
downloaden met uw DigiD.  

• Een uitreksel van de gemeente waarop staat waar u de 
afgelopen 10 jaar heeft gewoond. U kunt dit zelf gratis 
downloaden via www.mijnoverheid.nl of tegen betaling 
opvragen bij de gemeente.

• Eventueel aanvullende inkomensspecificaties. 
• Verhuurdersverklaring.
• Heeft u een koopwoning, dan kan de corporatie vragen naar 

een hypotheekhoudersverklaring.
• Bent u ZZP-er of heeft u een eigen onderneming? Lever dan 

een accountantsverklaring aan met een prognose van het 
inkomen van het lopende jaar.

• Bij schulden levert u een afschrift hiervan aan met 
bijbehorende betalingsregelingen.

• Staat u onder bewind, dan heeft u een schriftelijk akkoord 
van de bewindvoerder nodig.

signal
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Vocht en 
ventileren
Waarom is 
het belangrijk 
te ventileren?

Heeft u last van vocht  
in uw woning?

Heeft u de genoemde tips uitge-

probeerd en nog steeds last van  

vocht in uw woning? Neem dan  

contact met ons op. We zoeken dan 

samen met u naar de oorzaak en 

oplossing van het vochtprobleem. 

Waar komt het 
vocht in mijn 
woning vandaan?

• Bewoners, planten en huisdieren

• Koken en douchen

• Wasmachine en wasdroger

• Vocht van buiten

Hoe herken ik een 
vochtprobleem?

• Vochtplekken

• Schimmels

• Ongedierte

• Rottend hout

• Beslagen en vochtige ramen

• Loslatend behang is mogelijk een 

signaal van te veel vocht

Wat kan ik zelf 
doen? Wij geven  
u tips!

• Door tweemaal per dag goed te 

ventileren blijft het huis lekker fris. Zet 

daarvoor de ramen op één verdieping 

15 tot 30 minuten tegen elkaar open.

• Laat ventilatieroosters in ramen open en 

dek ze niet af.

• Droog vochtige ramen aan de 

binnenzijde.

• Maak de ventilatieroosters regelmatig 

schoon.

• Gebruik de mechanische ventilatie. 

Is deze niet aanwezig? Ventileer dan 

door alle ramen een half uur lang 

op een kiertje te zetten. Oók in de 

wintermaanden.

• Zet tijdens het koken de afzuigkap aan 

en laat deze na het koken ook nog een 

15 tot 30 minuten aan staan.

• Zet tijdens het douchen de 

mechanische ventilatie op de hoogste 

stand. Is deze niet aanwezig?  

Zet dan de deur of het raam open. 

• Droog na het douchen de vloer en 

wanden goed.

• Centrifugeer de was op een hoog 

toerental en droog deze zoveel  

mogelijk buiten.

• Dicht eenvoudig kieren bij ramen  

met bijvoorbeeld kit. 

• Zet de thermostaat niet lager dan  

15 graden.

Wist u dat een gezin gemiddeld 10 tot 15 liter vocht 

per dag in huis brengt? Niemand ontkomt er aan. Door 

alleen al in huis aanwezig te zijn, produceren we liters 

vocht per dag. En bij het koken, douchen, wassen en 

drogen komt er nog veel meer vrij aan waterdamp. 

Ventileren is belangrijk

Goede ventilatie voert de vochtige en vervuilde lucht af en zorgt 

tegelijkertijd dat er verse, nieuwe lucht wordt aangevoerd. Het 

verlaagt het vochtgehalte en verhoogt het comfort van uw huis. 

Ventileren zorgt voor een gezonde woning én is beter voor uw 

eigen gezondheid. Daarnaast kost het minder energie om droge 

lucht te verwarmen dan vochtige lucht. 

Wat gebeurt er bij te veel vocht in huis

Te veel vocht in een woning zorgt voor ongewenste geuren en 

schimmelvorming. Dit is niet prettig en ook nog eens niet goed 

voor uw gezondheid. De vochtproblemen ontstaan niet vanzelf. 

Het is daarom goed meer te weten te komen over het ontstaan 

van vocht en het herkennen van vochtproblemen. 
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Een overzicht van onze  
verbouw- en nieuwbouwprojecten

Op verschillende plekken werkt Sité hard om goed en betaalbaar wonen mogelijk te blijven maken in de 
gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Dit doen wij niet alleen, maar samen met bewoners, aannemers  
en maatschappelijke organisaties. Wij zijn als Sité trots op ons aandeel hierin en nemen u daarom graag  
mee voor een rondgang langs de projecten.

Uitgelicht

Renovatie Overstegen:  
‘Een goed resultaat begint  
met een goed plan’

In de wijk Overstegen in Doetinchem verbeteren wij de 

komende jaren gefaseerd 240 woningen. Het project is 

net gestart. Zoals gebruikelijk betrekken wij onze huurders 

en kopers al in een vroeg stadium bij de plannen. Per fase 

organiseren wij informatiemomenten waar onze huurders 

ons kunnen informeren over de staat van hun woning en de 

gewenste maatregelen. Daarnaast is er een klankbordgroep 

opgericht met bewoners uit alle fasen. Voor een goed resultaat 

werken wij samen met bewoners en de aannemer aan een 

goed plan voor groot onderhoud en renovatie.

Projecten Drempt
WAT: Renovatie en/of groot onderhoud 69 woningen.

VERWACHTE OPLEVERING: Eind 2020.

WAT: 41 seniorenwoningen maken plaats voor nieuwbouw  

van 37 levensloopgeschikte woningen.  

VERWACHTE OPLEVERING: Eerste fase medio 2021.

Projecten Doetinchem
WAT: Nieuwbouw 13 zeer energiezuinige appartementen,  

4 nul-op-de-meter gezinswoningen en 4 nul-op-de-meter  

levensloopbestendige woningen. 

VERWACHTE OPLEVERING: Eengezinswoningen eind juli, appartementen 

medio oktober.

WAT: Nieuwbouw 7 zeer energiezuinige gezinswoningen en  

5 zeer energiezuinige levensloopbestendige woningen. 

VERWACHTE OPLEVERING: Begin juli. 

WAT: Renovatie van 24 woningen. Herbouw van 1 woning. 

GEPLANDE OPLEVERING:  Najaar 2021.

WAT: Nieuwbouw 19 energiezuinige eengezinswoningen. 

VERWACHTE OPLEVERING: Eind juli.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ONZE PROJECTEN?

Op onze website vindt u meer informatie over onze projecten. www.swd.nl/projecten/

!

Hofstraat

J.F. Kennedylaan

Wijnbergen

Papaverstraat

Kerkstraat - De Marke e.o.

Dreef - Gildeweg e.o.

Uitgelicht

Sloop en nieuwbouw in Schöneveld: 
‘Participatie met een hoofdletter P’

In 2017 konden de bewoners hier zelf kiezen voor renovatie 

of sloop-nieuwbouw. De bewoners van de Ruyslaan 2 t/m 16  

in Doetinchem kozen voor het laatste. Eind maart is de sloop 

van deze acht eengezinswoningen gestart. Op dezelfde plek 

bouwen wij acht woningen voor ouderen en gezinnen terug. 

Hoe deze woningen eruit gaan zien? Dat bespreken wij met de 

toekomstige bewoners. De nieuwbouw start naar verwachting 

eind dit jaar. Begin 2021 zijn de woningen dan klaar.

Uitgelicht

Transformatie aan de Keppelseweg:  
‘Van makelaarskantoor tot uniek  
woon-zorgconcept’

De verbouwing van ons pand aan de Keppelseweg 6 

in Doetinchem was eind maart klaar. Eerst zat hier een 

makelaarskantoor en een standaard appartementencomplex. 

Nu kunnen hier jongeren en ouderen met een zorgvraag wonen. 

Een unieke manier van wonen, waarbij wij verwachten dat 

deze verschillende bewoners elkaar goed aanvullen. Met de 

ondersteuning die wij ontvangen uit de Regio Deal Achterhoek 

kunnen wij het prettig samenleven hier extra stimuleren. 

In september vindt de feestelijke opening plaats, waarbij we  

ook de nieuwe naam van het pand bekend maken. 
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“Een mooi voorbeeld is de Stadsboerin 

Doetinchem”, vertelt Caroline Buse, 

Manager van de Doetinchemse Uitdaging. 

“De Stadsboerin is een initiatief waar 

veel inwoners plezier aan beleven. 

Een grote groep vrijwilligers helpt de 

Stadsboerin in de moestuin, boomgaard, 

bloemenpluktuin of bijvoorbeeld het 

dierenverblijf. Met een bijdrage van het 

Naoberfonds is de winkel gerealiseerd. 

En dankzij hulp van de Doetinchemse 

Uitdaging hebben bedrijven geholpen bij 

onder andere de aanleg van de wijngaard 

en de veranda.”

Kort na de start van de coronacrisis 

heeft de Doetinchemse Uitdaging 

samen met de Aaltense Uitdaging een 

actie opgezet voor het inzamelen van 

mondkapjes en andere persoonlijke 

beschermingsmiddelen. “Inmiddels 

hebben we er al ruim 27 duizend 

ingezameld. Grote en kleine ondernemers 

hebben hun voorraad afgestaan of 

zelf voorraden ingekocht. En voor 

particulieren die hun voorraad wilden 

inleveren bedachten we een kliko-

actie. Met de ingezamelde mondkapjes 

hebben we inmiddels veel zorgverleners 

in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, 

thuiszorg, tandartsen en mantelzorgers  

in de hele Achterhoek kunnen helpen.”

Jaarlijks meer dan 150 aanvragen

“Jaarlijks hebben we tussen de 150 tot 300 

aanvragen. De hulpvragen zijn heel divers. 

Zo kreeg Dagcentrum de regenboog 

een prachtige oranje bankje van sponsor 

Flox. Diverse verenigingen werden blij 

gemaakt met kantoormeubilair. En kregen 

bijvoorbeeld de Stadsboerin en stichting 

Voor Elkaar, gratis een website van 

internetbureau Puik. Mooi toch!”

10 jarig jubileum

Dit jaar bestaat de Doetinchemse 

Uitdaging 10 jaar. “We hadden een mooi 

feest in de planning. Voor mensen uit 

Doetinchem en de regio die wel een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het 

moest een feest worden met activiteiten 

voor het hele gezin. We hopen dit feest 

nu op een later moment te kunnen 

organiseren.”

Heeft u een idee?

Heeft u een plan die de leefbaarheid in 

Doetinchems bevordert en de onderlinge 

betrokkenheid versterkt? Dan kan de 

Doetinchemse uitdaging u misschien helpen. 

Deel uw plan en de organisatie kijkt welke 

Doetinchems bedrijf u daarmee zou  

kunnen helpen. Kijk voor meer informatie  

op www.doetinchemseuitdaging.nl.

Betalingsproblemen? Wij laten u niet in de kou staan

Huurders die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het 

betalen van de huur, helpen wij bij het vinden van een passende 

maatwerkoplossing. Dit doen we al jaren. We gaan in gesprek en 

luisteren naar uw verhaal. Ons doel is om mensen aan het wonen 

te houden. Daar gaan we voor en daar gaan we heel ver in.  

Zonder daarbij de verantwoordelijkheid van uzelf over te nemen.

We zijn coulant

We zijn coulant en zetten géén mensen uit huis wanneer zij  

de huur niet kunnen betalen, als gevolg van de coronacrisis.  

We werken nauw samen met onze partners: de gemeente, 

Buurtplein B.V. en zorgorganisaties. Er is niet één oplossing,  

iedere situatie is uniek en vraagt om een andere aanpak. Dit  

geld voor betalingsproblemen, maar ook voor andere situaties.

Graag contact? Wij helpen u telefonisch

Wij zijn er voor u, óók tijdens deze coronacrisis. Wij helpen  

u graag telefonisch. U kunt op werkdagen tussen 9.00 en  

17.00 contact met ons opnemen via (0314) 37 20 00.

Bewonersvereniging Siverder omarmt maatwerkaanpak

Bewonersvereniging Siverder heeft Sité gevraagd onze 

maatwerkaanpak met u te delen, zodat u ons weet te vinden  

waar nodig. Uiteraard brengen wij onze  

maatwerkaanpak graag bij u onder de aandacht. 

Maatregelen voor betaalbare woningen

Wij vinden het belangrijk dat u betaalbaar kunt wonen.  

Daarom doen wij veel om de woonlasten te verlagen. Zo vragen 

wij beduidend minder huur voor een woning dan de huurprijs 

die wij maximaal mogen vragen. Daarnaast investeren wij in 

betaalbare, energiezuinige woningen, waarbij de stijging van de 

huurprijs altijd lager is dan de besparing op de energielasten.

Betalingsproblemen?  
Wij bieden maatwerkoplossingen

Gematigde huurverhoging per 1 juli
Om de huren betaalbaar te houden verhogen we al jaren de 

huur minder dan we mogen van het Rijk. Ook per 1 juli 2020 

voeren we een beperkte huurverhoging door. Wij begrijpen 

dat de coronacrisis ingrijpende gevolgen heeft voor de 

maatschappij en daarmee ook financiële gevolgen voor onze 

huurders kan hebben. Daarom verhogen wij de huur alleen 

met de inflatie van 2,6%. Een beperkte verhoging is nodig om 

te kunnen blijven investeren in goed en comfortabel wonen.

De Achterhoekse corporaties willen dat huurders 
goed en betaalbaar kunnen wonen. Wanneer een 
huurder betalingsproblemen heeft, bieden wij 
maatwerkoplossingen. Aedes en de Woonbond 
hebben eind 2018 samen afspraken gemaakt in het 
sociaal huurakkoord met als doel de betaalbaarheid 
voor huurders te verbeteren. De voorgenomen 
maatwerk afspraken tussen Aedes en de Woonbond 
vindt Sité te algemeen. Wij zien meer voordelen in 
persoonlijke maatwerkafspraken met onze huurders.

Het principe van de Doetinchemse uitdaging is eigenlijk heel  
simpel. Doetinchemse bedrijven helpen Doetinchemse verenigingen  
en stichtingen. Met spullen, extra handjes, creativiteit, kennis en 
kunde. En het Naoberfonds kan helpen met een financiële bijdrage. 
Voor projecten die de leefbaarheid voor alle inwoners van de 
gemeente bevorderen.

De Doetinchemse  
uitdaging en 
het Naoberfonds
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Contactgegevens Sité

Huurders van Sité kunnen 24 uur per dag,  
7 dagen per week online zaken regelen  
via de persoonlijke pagina MijnSité. 

Openingstijden balie
Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur 
telefonisch en op afspraak

Bezoekadres
Hofstraat 47
7001 JD Doetinchem
(tegenover de Gruitpoort)

Correspondentieadres
Postbus 172
7000 AD Doetinchem
Telefoon: (0314) 37 20 00

Online
   www.swd.nl
  site@swd.nl
    @SiteDoetinchem
   SiteWoondienstenDoetinchem

Colofon

Sité Accent
Is een uitgave van Sité Woondiensten  
en verschijnt twee keer per jaar.
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In Sité Accent leest u over belangrijke 
ontwikkelingen op het gebied van  
wonen in de Achterhoek. Voor meer 
informatie verwijzen wij vaak naar  
onze website.

We horen ook graag wat er speelt in  
de wijk, de buurt en bij de bewoners.  
Bij Sité stellen wij u, als klant  
centraal. Neem bij vragen of wensen  
daarom gerust contact  
met ons op. 

Warm welkom voor 
huurders voormalig 
Mooiland woningen

Tijdens deze gesprekken maakten wij kennis met 

onze nieuwe huurders en konden we ingaan 

op vragen die zij hadden. Door de overname 

verandert er voor de huurders weinig; ze kunnen 

blijven wonen tegen dezelfde huurprijs. Het 

waren nuttige en leuke gesprekken en onze 

persoonlijke aanpak werd door de huurders erg 

gewaardeerd. Dit is fijn om te horen, want we 

sluiten graag zoveel mogelijk aan bij de ideeën 

en wensen van huurders. 

De 66 woningen die wij hebben overgenomen 

staan aan de Moerbeibloesem, Perzikbloesem 

en Henri Dunantlaan in de wijk de Huet in 

Doetinchem. Wij zijn blij met de overname 

van deze 66 woningen, want wij voelen ons 

verantwoordelijk voor het bieden van passende, 

betaalbare woonruimte aan mensen die hierop 

aangewezen zijn. Door de overname zorgt Sité 

ervoor dat deze woningen behouden blijven 

voor de sociale volkshuisvesting en dat de 

huidige bewoners hier kunnen blijven wonen, 

zonder dat het voor hen ingrijpende gevolgen 

heeft. Dit had anders kunnen zijn, wanneer de 

woningen opgekocht zouden worden door een 

commercieel vastgoedbedrijf.

Afgelopen februari hebben we de huurders van 66 

woningen, die wij van woningcorporatie Mooiland 

hebben overgenomen, persoonlijk welkom geheten 

bij Sité. We belden bij alle woningen aan en gingen 

met de bewoners in gesprek.
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