
2017  Wat deden we met de huuropbrengsten?
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Wat Sint Joseph nog doet in 2018 Wat Beter Wonen nog doet in 2018
·  Sint Josephbuurt oplevering sociale huurwoningen
·  Voorbereiden transformatie De Klokkenbelt
·  Introductie Klantportaal Sint Joseph
·  Pilot verduurzaming Beverdamstraat
·  Oplevering en jubileum Buurstede

·  Oplevering 42 sociale huurwoningen, Het Woonkwadrant, Binnenstad
·  Start verduurzaming flats J. van Ruysdaelstraat, G. Doustraat 
   en eengezinswoningen Merelstraat
·  Uitbreiding digitale dienstverlening, meer diensten via Klantportaal
·  Investering onderhoud woningen 7,3 miljoen euro

Vooruitblik
Samen werken we aan goed wonen voor iedereen. 

In het gezamenlijke bod aan de gemeente staat dat we onze aandacht willen 
richten op vijf gebieden: 
·  Woonlasten centraal
·  Dicht bij de klant, zichtbaar actief in wijken en buurten
·  Oog voor kwetsbare bewoners
·  Aandacht voor ouderen
·  Verbindingskracht

Hoe we dit willen doen? Onder meer door:
·  Minimale huurverhogingen doorvoeren, om woningen betaalbaar te houden.
   Woningen duurzamer maken, waardoor energiekosten dalen. Denk aan plaatsen    
   zonnepanelen, isoleren woningen en plaatsen van slimme meters.
·  Investeren en participeren in het project Buurtbemiddeling en investeren in 
   vergroening om wijken en buurten leefbaar te houden.
·  We hebben aandacht voor het huisvesten van mensen die zorg of begeleiding 
   nodig hebben (nu of in de toekomst). 
·  We gaan intensiever samenwerken met anderen, zoals jongerenraad Almelo, 
   gemeenten, wijkplatforms, SHBW, HAR en bewonerscommissies.

Kijk voor meer achtergrondinformatie op www.stja.nl of www.beterwonen.nl, zoekterm: Bod 2019.

SAMEN WERKEN AAN WONEN

VERNIEUWING
» Nieuwe website
» Nieuwe huisstijl

» Digitalisering
dienstverlening
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