
2021 in cijfers
Onze missie 2021 
Mensen hebben een thuis nodig. Een plek waar zij zich goed  
en veilig voelen en hun leven zoveel mogelijk zelf vorm kunnen  
geven. Wij zijn er vooral voor mensen die dat op eigen kracht  
niet kunnen vinden. Wij willen bijdragen aan een sterke en  
duurzame samenleving waarin iedereen kan meedoen. 

       Betaalbaarheid
We vinden betaalbare huurwoningen belangrijk. Daarom berekenen wij 
al jaren een huurverhoging die lager is dan inflatie. Met onze inkomsten 
blijven wij investeren in de nieuwbouw die nodig is en in verduurzaming.

 
 Aanpak van de wooncrisis met nieuwbouw van woningen, maar ook met actief 
stimuleren van de doorstroming met het project Passend (t)huis. Hiermee krijgen 
vooral senioren voorrang om te verhuizen uit de eengezinswoning, die vrij komt  
voor gezinnen. Hun appartement komt weer vrij voor andere woningzoekenden.

Nieuwbouw opgeleverd        

 15 eengezinswoningen               121 appartementen   

In uitvoering/in ontwikkeling

 188 eengezinswoningen           742 appartementen

       Leefbaarheidsprojecten

Gemiddelde huur  Gemiddelde huurverhoging     Ontruimingen 
sociale huurwoningen 

             
€ 555,92             0%       5

 Onze klanten
Mensen hebben een thuis nodig waar ze zich goed en veilig voelen.  
Wij zijn er vooral voor hen die dat thuis op eigen (financiële) kracht  
niet kunnen vinden. Daarnaast zoeken we mogelijkheden voor (tijdelijke) 
woningen voor spoedzoekers en jongeren.

       579 75 45 
       toewijzingen   urgenten           woningen
  (incl. contingent zorg)   statushouders   

 Leefbaarheid
 
 11 € 535.850      buurtbeheerders      uitgaven              

We ondersteunen mensen om mee te doen aan de samenleving via  
werkervaringsprojecten van Visie-R, projecten in De Jozef, via participatie  
in buurten met Buurtkanjers en via toewijzing en verkoop van woningen.

 Klanttevredenheid    Woningruil 

 7,6  23

11.782
totaal 

TE HUUR

       
 Onze woningen
            Woningbezit

             9.787   sociale huurwoningen    

                 485    vrije sectorwoningen 

              1.190 bedrijfsruimten, garages e.d 

                      320  intramuraal zorgvastgoed 
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1. overheid
2. incl onderhoudsbijdrage

€ 32,6 mln

€ 14,1 mln

€ 7,4 mln

€ 7,5 mln

€ 26,1 mln

€ 0,2 mln

€ 2,6 mln

€ 9,4 mln

€ 0,4 mln

(€ 6,8 mln)

107,1 mln107,5 mln

Uitgaven

Meer weten? Bekijk het Jaarverslag 2021 op www.woonforte.nl

€ 73,2 mln

€ 14,1 mln

€ 4,1 mln

€ 16,1 mln

 Duurzaamheid en milieu
 
       Zonnepanelen 2021               

 
 
 € 2,3 mln / 539 woningen         
Totaal t/m 2021: 2.702 woningen met zonnepanelen.

 
Woningvoorraad in energielabels              
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Nieuwbouw NOM 
 15 woningen

Energie-index 
 1,41

Daarnaast investeerden we in  
het isoleren van huurwoningen, 
energiebesparende ledverlichting 
in algemene ruimten en de  
voorbereiding voor een warmte- 
net in de Planetenbuurt samen  
met Gemeente en Driehoorne. 

Daktuin Nachtegaal LeeuwerikBloembakken Thorbecke Voorleesuurtje Diamant


