Jaaroverzicht
2020
Gemeente Enschede

De Woonplaats is als woningcorporatie actief in Twente en
de Achterhoek. We maken ons iedere dag sterk om onze
huurders duurzaam woongenot te bieden: een goede en
betaalbare woning in een prettige buurt. Bij De Woonplaats
zijn we altijd in ontwikkeling. We zijn continu bezig met
innoveren en verbeteren op het gebied van duurzaamheid,
dienstverlening en wonen. Daarbij staat onze klant centraal.
Met lef en slimme innovaties onderscheiden we ons qua
aanpak. In dit jaaroverzicht leest u hoe we daar in gemeente
Enschede in 2020 uiting aan hebben gegeven.

Wilt u ons hele
jaarverslag lezen?
Kijk op onze website:
www.dewoonplaats.nl

Betaalbaarheid en
beschikbaarheid van
sociale huurwoningen
in Enschede
Sociale
huur
9.878
*

Vrije
sector
530

Totaal*
10.408

inclusief woonwagens en zorgwoningen

Huurprijzen
Categorie streef huren
tot 			€442,46
€442,46 - €633,25
€633,25 - €678,66
€678,66 - €752,33
vanaf		€752,33
Totaal

Aantal woningen
599
4.999
1.332
2.741
519
10.190

5,9%

tot 			€442,46

49,0%

€442,46 - €633,25

12,1%

€633,25 - €678,66

26,9%

€678,66 - €752,33

5,1%

vanaf		€752,33

	Met een tweehurenbeleid
zorgen we ervoor dat een deel
van de seniorenwoningen tot
€ 752,33 in huur verlaagd wordt
voor huurders met een lager
inkomen. Zo blijven deze
beschikbaar onder de aftoppingsgrens wanneer dit
nodig is.
	Hierdoor is 76% van ons totaal
aantal woningen beschikbaar
met een huurprijs onder de
aftoppingsgrens.

“Wij zetten in
op duurzaam
woongenot: een
goede woning in
een prettige buurt.
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Een nieuwe
woning huren
Iedere vrijgekomen woning wordt op
basis van loting verdeeld via ons
woonruimteverdeelsysteem
WoonVinder. Een samenvatting van
2020:

84,1%

98,0%

93,4%

67%

11,1%

van de woningzoekenden
(sociale doelgroep) heeft bij
acceptatie korter dan een
jaar gezocht.
van de verhuringen aan
huishoudens met een
inkomen onder de passendheidsgrens zijn passend
geweest (dus met een huur
onder de aftoppingsgrens).
van de sociale huur
woningen is verhuurd aan
de sociale doelgroep (met
een inkomen tot € 38.035).
van de nieuwe verhuringen
was met een huurprijs onder
de tweede aftoppingsgrens
(bereikbaar voor woning
zoekenden met recht op
huurtoeslag).
van onze woningen heeft
een nieuwe huurder
gekregen.

1.142

nieuwe verhuringen
(inclusief de aangekochte
woningen van Mooiland)

Verkoop van
woningen

45
woningen
verkocht

40
sociale
huurwoningen

Inzet op voorkomen
van ontruimingen

Voor iedereen
een thuis

Wij zetten in op vroegsignalering
om bij betaalproblemen vroegtijdig
met huurders in gesprek te gaan en
ze maatwerk aan te bieden. Ook
tijdens de coronacrisis hebben we
huurders actief opgeroepen zich te
melden bij betalingsproblemen.

We vinden het belangrijk iedere
doelgroep een thuis te bieden,
ook wanneer iemand wat meer
zorg nodig heeft.

9
verkocht aan
zittende huurder

ontruimingen
55+

9
op basis van
huurachterstand

4

op basis van
overlast

Prestatieafspraken

Jaarlijks maken we prestatie
afspraken met gemeenten en
huurdersverenigingen. In
Enschede is in 2020 volop
ingezet op het uitvoeren van de
overeengekomen speerpunten.
Dit zijn: monitoring, adaptief
programmeren, wonen en sociaal domein en betaalbaarheid en
beschikbaarheid van woningen.

woningen met
intramurale zorg

13

5
vrije sector
woningen

218

1.459

woningen speciaal
voor 55-plussers

10

woningen verhuurd
aan statushouders

24

woningen verhuurd
via overige bijzondere
toewijzingen
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Wonen in een
prettige buurt

Koploper in
duurzaamheid

Onderhoudsuitgaven

De Woonplaats zoekt ook op
het gebied van leefbaarheid
actief naar samenwerking,
vanuit de gedachte:

Begin 2020 konden we met trots melden dat ons woningbezit
gemiddeld op energielabel B zit. Hiermee lopen we voor op veel
corporaties in het land. Een mooie mijlpaal, maar we gaan
uiteraard door met de verduurzamingsopgave! Met pilots en
slimme innovaties zetten we een stip op de horizon richting
energieneutraal in 2050.

Kosten in euro’s

1+1=3
In de gemeente Enschede
is in 2020:

€ 949.000,aan leefbaarheid uitgegeven.

Dit is:

€ 96,-

per sociale huurwoning*.

231

woningen zijn
verduurzaamd

129

op aanvraag
van huurder

102

bij verhuizing

A
B
C

gemiddeld
energielabel B

201

badkamerverbeteringen

243

Soort onderhoud
Reparatie onderhoud
Mutatie onderhoud
Planmatig onderhoud
regulier

Kosten
€ 3.368.000
€ 2.221.000
€ 8.375.000

Planmatig onderhoud
basiskwaliteit
en verduurzaming

€ 8.192.000

Totaal

€ 22.156.000

Uitgaven basiskwaliteit
en verduurzaming
Soort onderhoud
Energetische
verbeteringen
Badkamer-, keuken- en
toiletverbeteringen

Kosten
€ 3.351.000
€ 3.447.000

keukenverbeteringen

Renovatie

€ 699.000

Overige basiskwaliteit

€ 696.000

198

Totaal

€ 8.192.000

toiletverbeteringen

*inclusief de kosten van wijkbeheerders
en woonconsulenten.

4

Bouwprojecten

De eerste circulaire woningen van Twente!

De Woonplaats bouwt actief. Op verschillende plekken zijn er
nieuwe woningen gebouwd. Deze zeer duurzame woningen
hebben een hoog wooncomfort en lage lasten voor onze bewoners.

Circulair bouwen
Aan de Assinklanden, tegenover het
Stroinkshuis, zijn zeven circulaire
eengezinswoningen gebouwd. Dat
betekent dat ze gemaakt worden van
herbruikbaar materiaal en zeer
energiezuinig zijn. De Woonplaats is
samen met de bouwpartners pionier
op dit gebied.
Als woningcorporatie zijn we ons er
van bewust dat het slopen, bouwen,
renoveren en onderhouden van
woningen een behoorlijk impact heeft
op het milieu. Wij willen bijdragen bij
aan het reduceren van de energievraag
en bevorderen de inzet van duurzame
energiebronnen. Via deze pilot met
circulair bouwen experimenteren we
met een nieuwe manier van werken
om het klimaat zo min mogelijk te
belasten!
De bouw van de zeven woningen
startte in het voorjaar van 2020.
Circulaire huurders mochten door
middel van een sollicitatieprocedure

laten weten waarom zij hier wilden
wonen. Begin 2021 hebben zij hun
intrek genomen. Samen met de
gemeente wordt een klimaat adaptief
ontwerp gemaakt voor de gezamenlijke
tuin en (semi-)openbare ruimte.
De nieuwe huurders worden bij het
ontwerp en de realisatie daarvan
betrokken.
De visie op de transformatie van
Investering ruim 1,5 miljoen euro Twekkelerveld begint steeds duidelijker
te worden. In 2020 is de wijkaanpak
Twekkelerveld opgesteld. Die geeft
Twekkelerveld
inzicht in de komende onderzoeken en
In Twekkelerveld staan ruim 600
kansen en de concrete projecten op de
huurwoningen van De Woonplaats. We korte termijn. Voor de transformatie
kijken niet alleen vanuit De Woonplaats van heel Twekkelerveld moet gedacht
naar mogelijke verbeteringen in de
worden aan een termijn van ongeveer
wijk, maar ook samen met Domijn,
20 jaar. De woningvoorraad van
Ons Huis en de gemeente Enschede.
De Woonplaats vraagt om aanpak op
Vanuit die brede blik wordt niet alleen
kortere termijn. In 2022 wordt als
naar de woningen gekeken, maar ook
eerste begonnen met de renovatie van
naar het zo prettig mogelijk maken van 176 appartementen aan de Maanstraat.
het wonen in Twekkelerveld. Onder de
noemer Nieuw Twekkelerveld bundelen

we onze krachten.
	
Totale investering ruim
70 miljoen euro
5

De nieuwe appartementen in Mekkelholt

Mekkelholt

Lage Bothof

In 2020 is de bouw van 76 appartementen en 9 eengezins
woningen in Mekkelholt afgerond. In december kregen
alle huurders van de woningen in het sociale huursegment
de sleutels. Er zijn drie complexen gebouwd. Tussen de
appartementencomplexen ligt de toegang tot het hofje
met drie blokken van elk drie grondgebonden woningen.
Samen vormen ze een stevige impuls in het hart van de
wijk Mekkelholt.

Tussen de zuidzijde van de Lage Bothofstraat en de
Lipperkerkstraat zijn 50 eengezinswoningen en vier
patiowoningen gebouwd. Door gebruik te maken van
conceptuele bouw stond de nieuwe buurt in een paar
maanden tijd. Voor de zomer van 2020 zijn de sleutels
uitgereikt aan de nieuwe bewoners. De eengezinswoningen
hebben twee of drie slaapkamers en waren voor de bouw
allemaal al verhuurd. De woningen zijn zeer duurzaam en
gasloos, ze hebben een warmtepomp en energie wordt
opgewekt door middel van zonnepanelen.

Door het ontwikkelen van de nieuwbouw en de aanpak
in de openbare ruimte is de buurt zichtbaar opgeknapt!
De nieuwe huurders zijn blij met hun nieuwe woning
en wijk. Door bewoners en omwonenden in een
vroegtijdig stadium te betrekken bij de planvorming, is er
geïnvesteerd in betrokkenheid van omwonenden bij de
buurt en van huurders bij hun eigen woning, sociale
samenhang en een prettig leefklimaat in de wijk.

Met de eerdere nieuwbouw en de herontwikkeling van
het deelgebied Lage Bothof is de wijk Velve-Lindenhof een
compleet vernieuwde wijk waar zowel kopers als huurders
prettig wonen. Met de laatste 54 woningen is de opgave in
de wijk afgerond.
Investering ruim 11 miljoen euro

Investering ruim 18 miljoen euro

Stadsveld
De duurzame eengezinswoningen in Lage Bothof

Op de hoek van de Adriaan van Ostadestraat en Aert van
der Neerstraat ligt een braakliggend stuk terrein dat is
aangekocht via de gemeente. Hier stond vroeger de
muziekschool. In 2020 is gestart met de bouw van in totaal
tien eengezinswoningen met twee lagen en een kap.
Vier woningen komen aan de zijde van de Adriaan van
Ostadestraat en zes woningen komen aan de zijde van de
Aert van der Neerstraat. Ook worden er 16 parkeerplaatsen
bij het bouwproject gerealiseerd. De woningen zijn zeer
duurzaam en gasloos. Het energieconcept bestaat uit
elektrische convectoren, zonnepanelen en een tapwater
warmtepomp. De oplevering van de sociale huurwoningen
wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.
Investering ruim 2 miljoen euro
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Stroinkslanden
Er is al veel gebeurd in Stroinkslanden-Zuid. Afgelopen jaren
zijn er woningen gesloopt die plaats hebben gemaakt voor
de groenstructuur en voor nieuwbouw. Ook zijn er
meerdere woningen opgeknapt. In 2020 zijn op twee
locaties aan de Hanenberglanden en Hasmanlanden 10
nieuwe en zeer duurzame woningen gebouwd.

“Duurzaam bouwen:
hoog wooncomfort
en lage lasten voor
onze bewoners

Op beide plekken is door de architect gekeken naar een
goede aansluiting bij de bestaande bebouwing. Dit komt
terug in het metselwerk, verticale accentvlakken en
verschillende vormen in de dakgevels. De aanbesteding is
gezamenlijk opgepakt met de nieuwbouw in Stadsveld, dit
leverde een inkoopvoordeel op.
Investering ruim 2 miljoen euro

Drienerweg-Deurningerstraat
We zijn een bouwproject aan het voorbereiden op de locatie
Drienerweg-Deurningerstraat. In het kader van de spreiding
van sociale woningbouw door de stad is deze locatie zeer
geschikt. We willen hier negen eengezinswoningen en
negen appartementen realiseren voor de sociale verhuur.
Daarnaast wordt door een commerciële ontwikkelaar een
programma gerealiseerd voor de vrije sector huur en koop.
Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2021
overeenstemming bereikt met zowel de gemeente als de
ontwikkelaar om het plan verder te brengen richting
bestemmingsplanprocedure en daarna realisatie.
Investering ruim 4 miljoen euro
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Financiële achtervang
In de gemeente Enschede is voor 2020 een
gelimiteerde achtervang overeengekomen van
€ 133,2 miljoen. Er is gedurende het jaar voor
€ 108,9 miljoen aan leningen aangetrokken met
de gemeente Enschede als achtervang (waarvan
€ 49,5 miljoen voor uitbreiding en € 59,4 miljoen
voor herstructurering).

Wilt u ons hele
jaarverslag lezen?
Kijk op onze website:
www.dewoonplaats.nl

