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Met ons jaarverslag leggen we verantwoording af over onze werkzaamheden in het afgelopen jaar. De volledige versie van hetjaarverslag geeft daar vanzelfsprekend het meest volledige beeld van, maar met de infographic kunt u in één oogopslag een indruk krijgen.In 1931 is de woningbouwvereniging opgericht als antwoord op de groeiende behoefte aan goede en betaalbare woonruimte. 2021 was dus een jubileumjaar: maar liefst 90 jaar volkshuisvesting op Wieringen! Een prachtige mijlpaal, die we natuurlijk niet ongemerkt voorbij hebben laten gaan.  Anno 2022 zetten we ons nog steeds in voor voldoende, kwalitatief goede én betaalbare woningen. En dat is ook hard nodig, gezien de snel oplopende wachttijden voor woningzoekenden in ons werkgebied. Door de aanstaande afschaffing van de verhuurderheffing ontstaat meer investeringscapaciteit voor de komende jaren. Om de slaagkansen voor verschillende groepen woningzoekenden te vergroten, is het afgelopen jaar gewerkt aan een plan voor het versneld realiseren van extra betaalbare huurwoningen op Wieringen. Het is de bedoeling dat - verspreid over vier locaties in Hippolytushoef en Den Oever - minimaal 50 sociale huurwoningen worden gebouwd voor verschillende doelgroepen. Behalve een tweetal eigen grondposities betreft het ook de twee vrijkomende locaties van de basisscholen in Hippolytushoef.  En alles is erop gericht om de eerste uitbreidingsnieuwbouw in decennia ook echt versneld te realiseren, want zoals de voormalig PvdA-politicus Jan Schaefer ooit zei: “In gelul kun je niet wonen”. Onderstaand ziet u een aantal berichten van onze Facebookpagina uit 2021 en op de achterzijde vindt u de infographic met een beknopte weergave van wat ons het afgelopen jaar heeft beziggehouden en hoe de Woningbouwvereniging er anno 2021 voor staat vanuit meerdere perspectieven. Maurice Dirks, directeur-bestuurder mdirks@beterwonenhippo.nl 
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1. Betaalbare woningen! 
2. Voldoende woningen!
3. Goede woningen!
4. Leefbare buurten!
5. Tevreden huurders!
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MUTATIES 
2021

1.064

54 2 0 0

129 vhe per fte

12 medewerkers: 
8,7 fulltime (fte) 

7,9

Huurachterstand  0,6%  /  € 35.000 
Huurderving 0,9% / € 52.000

Gemiddelde huurprijs € 500
Gemiddelde huurverhoging € 2

98%  van  de  vrijgekomen woningen verhuurd aan 
huishoudens met een huishoudinkomen < € 40.024

± 92%     ± € 10.000 per woning

We willen onze huidige én 
toekomstige huurders een thuis 

Voelt u zich helemaal thuis in uw 
woning en buurt? Of heeft u ideeën 
over wat wij kunnen doen om uw 

thuisgevoel te vergroten? Laat het ons 
weten via thuis@beterwonenhippo.nl

De uitgebreide versie van het jaarverslag
is vanaf 21 april ter inzage op de website

 7 Totaal aantal verhuurbare eenheden (vhe): 1.076

1.435 opdrachten klachten onderhoud
94 opdrachten mutatie onderhoud    
63 woningen planmatig onderhoud
29 kleinschalige woningaanpassingen 75+

bieden. Een plek waar men zich 
veilig voelt en zichzelf kan zijn.

Totaal € 1,7 miljoen
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 Uitbreidingsnieuwbouw (in voorbereiding): • Nieuwbouw De Kule - Den Oever  • Nieuwbouw Slingerweg - Hippolytushoef • Nieuwbouw schoollocaties - Hippolytushoef • Tiny houses - Hippolytushoef  Verduurzaming:  •81 woningen CV HR ketel •25 woningen PV panelen •39 woningen isolatie kruipruimte • 4 woningen composiet geïsoleerde vloer


