
Door de huurverhoging opnieuw te matigen en de 
huurprijs van woningen beter in balans te brengen 
met de inkomens van de woningzoekenden, hebben 
we opnieuw een goede bijdrage kunnen leveren aan 
het betaalbaar wonen van onze huurders. Dat onze 
woningen begin 2020 al gemiddeld op energie-
label B zitten, draagt daar nog eens extra aan bij.
Onze grootste zorg is de beschikbaarheid van 
voldoende sociale huurwoningen. De zoektijden 
zijn opnieuw toegenomen in alle gemeenten waar 
we werken, terwijl de kansen om nieuwe (al dan 
niet tijdelijke) woningen te bouwen nog steeds erg 
beperkt zijn. In de regio Rivierenland hebben de 
gemeenten afgesproken dat 30% van de nieuwbouw 
moet bestaan uit sociale huurwoningen t.b.v. de 
woningcorporaties. We hebben de gemeenten waarin 
we werken dan ook (opnieuw) opgeroepen om bij 
ontwikkelaars af te dwingen dat er voldoende sociale 
huurwoningen worden gebouwd voor de corporaties. 

Kijkend naar de kwaliteit van het woningbezit is er 
opnieuw veel gedaan. Op een soms aangepaste wijze 
is al het geplande onderhoud ook uitgevoerd. Daar-
naast zijn er belangrijke afspraken gemaakt over de 
basiskwaliteit van woningen. Bijvoorbeeld is besloten 
om de komende twee jaar veel meer badkamers, 
keukens en toiletten te gaan renoveren. Ook zal in 
2021 een systeem worden ingevoerd waarmee het 
mogelijk wordt om de onderhoudssituatie van 
woningen m.b.v. drones in kaart te brengen.

Ook op het gebied van langer thuis wonen is zeer 
succesvol nieuw beleid geïntroduceerd voor zittende 
huurders. Het aantal aanvragen liep storm, zodat 
er extra handen moesten worden gevonden om 
het ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. 

Diverse nieuwbouwprojecten zijn in 2020 
opgeleverd of gestart, die ook bijdragen aan het 
langer zelfstandig wonen van onze huurders. 
Er worden zo steeds meer levensloopbestendige 
woningen gerealiseerd.

In het uitgebreide jaarverslag kunt u nog veel 
gedetailleerder lezen wat KleurrijkWonen in 2020 
heeft gerealiseerd. Hoewel we in 2020 nog best wat 
andere onderwerpen ook graag hadden willen 
oppakken, durf ik te stellen dat er met tevredenheid 
teruggekeken kan worden op de prestaties van 
KleurrijkWonen. Ik ben alle collega’s en partner-
bedrijven, die daaraan hebben bijgedragen, erg 
dankbaar. Zonder die inzet en flexibiliteit was het 
nooit gelukt. 

Ook bedank ik Jaap van Dam, die tot eind 2020 mijn 
collega bestuurder was. Hij is per 1 januari 2021 met 
pensioen gegaan. Dankzij zijn inbreng en positiviteit 
is KleurrijkWonen geworden wat het nu is; een 
vernieuwende organisatie van mensen met hart voor 
de volkshuisvesting, waarin het draait om het plezierig 
laten wonen van onze huurders.

Ik wens u veel leesplezier.

Tjapko van Dalen
Directeur bestuurder

Inleiding 
Zonder overdrijving kunnen we stellen dat 2020 een bijzonder turbulent jaar was. 
Wie had ooit van corona of een lockdown gehoord, laat staan dat iemand wist hoe 
je in zo’n situatie je werk zou moeten doen. Toch is het KleurrijkWonen gelukt om 
vrijwel alles te doen wat wij ons hadden voorgenomen. Het was wel een zoektocht 
om onze dienstverlening te laten doorgaan en aan te laten sluiten bij de wensen 
van onze huurders en woningzoekenden. Des te mooier is het om te zien dat onze  
huurders onze dienstverlening, ondanks corona, nog steeds met een hoog  
rapportcijfer waarderen.


