
 

CO2 reductie:  

380-440 
ton per jaar

 € 8,2 
miljoen 

onderhoud

Zoveel mogelijk 
huishoudens 

besparen gemiddeld 

€ 500,- 
met de 

Voorzieningenwijzer

Energiezuinige 
ledverlichting  

voor 
appartementen- 

complexen 

215 
nieuwe CV’s

3.800 
reparaties

350/400  
huizen krijgen 
zonnepanelen

650 
schilderbeurten

58 
nieuwe 

badkamers*

€ 75.000,-  
voor aanpassingen  

aan huizen voor 
ouderen

45 
huizen krijgen 

label A

53 
huizen krijgen 

label A++

78 
nieuwe  

keukens*



Wat doen we zoal met uw huur in 2021?

oplevering
24 nieuwe huizen 

in Brummen en Uddel

gemiddeld rapportcijfer: 7,4
4.000 huurders

... nieuwe huurders
Gemiddelde leeftijd

Gemiddelde zoektijd: 8 maanden. Rapport cijfer 7,6
Contact met Veluwonen: rapportcijfer 7,3

gemiddeld
rapportcijfer

huurders

4.0007,4 xxx xx jaar 8 mnd 7,6 7,3

nieuwe
huurders

gemiddelde
leeftijd

gemiddelde
zoektijd

rapportcijfer
zoektijd

contact met
Veluwonen

gemiddeld
rapportcijfer

huurders nieuwe
huurders

gemiddelde
lee�ijd

gemiddelde
zoektijd mnd.

rapportcijfer
zoektijd

contact met
Veluwonen

medewerkers

700.000 kg 
minder CO2 uitstoten

we verminderen 
onze CO2 uitstoot

150 daken
krijgen

zonnepanelen

cijfer medewerkers
tevredenheid

ca. 200 huizen 
krijgen

energielabel A

Eeuwfeest: 
100 jaar 

24 nieuwe huizen 
in Brummen

en Uddel

fusie tussen Sprengenland 
en woningstichting Brummen

voorbereiding 
van renovatie en 

verduurzaming 200 huizen

gemiddeld
rapportcijfer

huurders

4.0007,4 xxx xx jaar 8 mnd 7,6 7,3

nieuwe
huurders

gemiddelde
leeftijd

gemiddelde
zoektijd

rapportcijfer
zoektijd

contact met
Veluwonen

24

Huurders 
geven een 8 
voor woon-

comfort

700.000 kg 
minder CO2 uitstoten

150 daken
krijgen

zonnepanelen

115 nieuwe en 
bestaande huizen 

krijgen in 2019 
minimaal 

energielabel A

CO2
neutraal

heel
normaal

miljoen
onderhoud

van ... huizen 
repareren we 
schoonsteen
en voegwerk

... huizen
krijgen

isolerend
glas

zonnepanelen

nieuwe
cv’s

huizen 
krijgen een 

schilderbeurt

nieuwe
dakramen

nieuwe
keukens

nieuwe
badkamers

voorbereiding
nieuwbouw 204 huizen 

(t/m 2023) 

Huurders 
geven een 8 
voor woon-

comfort

oplevering
24 nieuwe huizen 

in Brummen
en Uddel

voorbereiding 
van renovatie en 
verduurzaming

409 huizen
(t/m 2023)

24Huurders 
geven een 8 
voor woon-

comfort

700.000 kg 
minder CO2 uitstoten

150 daken
krijgen

zonnepanelen

115 nieuwe en 
bestaande huizen 

krijgen in 2019 
minimaal energielabel A

CO2
neutraal

heel
normaal

24 nieuwe huizen 
in Brummen

en Uddel

24

24

€ 6,4 miljoen onderhoud

+/- 3.000 reparaties

344 huizen krijgen een schilderbeurt

100 huizen krijgen isolerend glas

300 nieuwe keukens

15 nieuwe badkamers

190 nieuwe CV’s

60 nieuwe dakramen

€ 150.000,- voor aanpassingen aan 
huizen van ouderen

(minstens) 50 huishoudens besparen 
gemiddeld € 600,- per jaar met de 
Voorzieningenwijzer

150 huizen krijgen zonnepanelen. 
Dit geldt ook voor geschikte daken 
van appartementen.

115 huizen krijgen label A

700.000 kg minder CO2 uitstoten

200

91 huizen gaan 
we verduurzamen

91

115

115

7,4 4.000 xxx xx 8 7,6 7,3

35 8

150

100 Veluwonen

200

150

204

409

150

plannen voor 200 huizen 
in Oud Eerbeek en 

de Noorderenk in Eerbeek

200

150 daken krijgen 
zonnepanelen

150

ons kantoor krijgt
zonnepanelen

ons kantoor krijgt
zonnepanelen

geschikte 
appartementencomplexen 

krijgen zonnepanelen 
voor centrale verlichting 

en li�

nieuwe badkamers, 
keukens en cv’s

233

16

ca.
200

aantal huizen
schilderen

344

aantal huizen
schilderen

344

nieuwe badkamers, 
keukens en cv’s

300 190

15

voorbereiding 
van renovatie en 
verduurzaming

409 huizen (t/m 2023)

409

150

190

€9m

...

300

15

......

333

150

190

€9m

...

300

15

...

...

333

huurders 
krijgen een 

huurverlaging

832

gemiddelde
huuraanpassing 

2019

0,61%

± 3.000 reparaties 
doen we

± 3.000

± 4.000 huizen
verhuren we

± 4.000

± 4.000 huizen
verhuren we

± 4.000

A

± 4.000 huizen  
verhuren we

* als huurders dat willen



sloop/
nieuwbouw  
25 huizen, 
Wethouder 

Giermanstraat, 
Brummen

28 nieuwe 
huizen in de 
Eerbeekse 

Enk, Eerbeek 
(afronding)

interne 
verbouwing 

109 
appartementen 

Woonzorgcentrum 
Tolzicht, 

Brummen

nieuwbouw 
16 huizen, 

De Krullevaar, 
Brummen

18 nieuwe 
huizen,  
C. van 

Leeuwenschool, 
Eerbeek

onderhoud  
45 huizen, Freule 
Hartsenplein e.o., 

Beekbergen

5 nieuwe  
huizen, 

Meengatstraat, 
Brummen

sloop/
nieuwbouw 
4/6 huizen, 

Domineeskamp, 
Hall

25 nieuwe  
huizen,  

De Triangel, 
Eerbeek

eenvoudige 
isolatiebeurt  

28 huizen  
Jan Ligthartlaan 

e.o.,  
Laag-Soeren

onderhoud 
220 huizen, 
Noorderenk, 

Eerbeek

25

28

16

18

45

5

4/6

25

28

220

€
27% 30%

12%
10%

15% 15%7%
16%

20%

23%

19%
7%

In 2021 gaan we aan de slag met...

We maken plannen voor…

Wat bouwen we in 2021?

Waar gaat uw huur naar toe?

Onderhoud 30%
Rente en aflossingen 10%

Verhuurderheffing 15%
Belastingen/verzekering 16%

Organisatiekosten 23%
Investeringen 7%


