WE ZIJN KLAAR VOOR DE VOLGENDE VIER JAAR!
Patrimonium Barendrecht biedt mensen een thuis in Barendrecht. We leveren meer dan een veilige, betaalbare woning,
we vinden ook een leefbare woonomgeving belangrijk. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze huurders,
samenwerkingspartners en belanghebbenden.
De afgelopen vier jaar hebben we de focus gelegd op vergrijzing, sociaal kwetsbaren, leefbare buurten, duurzame en
betaalbare woningen en een heldere veranderopgave voor Barendrecht.Veel van onze ambities hebben we verwezenlijkt. Dit
deden we grotendeels samen met onze huurders. Denk bijvoorbeeld aan het geschikt maken van woningen en complexen
voor ouderen, het realiseren van een scootmobielstalling, de inzet van onze woonambassadeur en de nieuwbouw aan de
Notenhof. Maar ook het ondersteunen van actieve bewoners(commissies) die iets extra’s doen voor de buurt waardoor het
gezelliger, veiliger en schoner wordt. De resultaten van de afgelopen vier jaar staan in onderstaand overzicht.
De Centrumontwikkeling heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een concrete Centrumaanpak waar we dit jaar ook
echt mee aan de slag gaan. Daarnaast werken we samen met onze partners, Bewonersraad en belanghebbenden aan een
nieuw ondernemingsplan. De dingen die we al goed doen blijven we doen. We kunnen wel alvast een tipje van de sluier
oplichten: we houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en richten ons vooral de komende jaren op beschikbaarheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Peter Manders
directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht
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FOCUS OP EEN HELDERE VERANDEROPGAVE
In 2016 hebben we de toekomstige vraag naar woningen in de gemeente
Barendrecht kwantitatief en kwalitatief duidelijk en is de verandering van ons
woningbezit in uitvoering.

• We hebben een goed functionerende dynamische vastgoedsturing,
waarmee we gericht sturen op ons vastgoed. We hebben de mogelijkheden
heroverwogen van diverse locaties en complexen, die beter passen bij een
veranderende maatschappij. In 2016 stellen wij onze wensportefeuille op en
benoemen we per complex de strategie.

FOCUS OP LEEFBARE BUURTEN
In 2016 zijn huurders tevreden over hun directe woonomgeving en nemen
ze hiervoor medeverantwoordelijkheid. We willen samen met huurders en
partners werken aan een schone, hele en veilige woonomgeving.

» Verkochte woningen en garages
Woningen 28
Garages 11

» Centrumaanpak
In 2015 is een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente ondertekend
om op de locatie van het voormalige postkantoor en brandweerkazerne 40
levensloopbestendige sociale huurappartementen te realiseren. Realisatie van
deze appartementen wordt verwacht in 2017.Voor de overige centrumplannen
hebben we een intentieverklaring ondertekend met de gemeente over de
toekomst van dit gebied.

» Woonfraude
Sinds de ondertekening van het convenant
woonfraude met de gemeente Barendrecht in
2014 zijn 11 onderzoeken geweest tot en met
2016 Dit heeft geleid tot 3 huurbeëindigingen
en geen ontruimingen. Huurders leverden na
huurbeëindiging zelf de sleutels in.

» Schone, hele en veilige buurt
Vooral de Barendrecht Schoon!-acties, die één a twee keer per jaar worden
gehouden, dragen bij aan bewoners die zich bewust worden van de noodzaak van
een schone omgeving. Er zijn twee nieuwe bewonerscommissies (Notenhof, Klipper/
Boeier), en één bewonerscommissie is vernieuwd. Bewonerscommissies dragen bij
aan de leefbaarheid (schoon, heel en veilig).
» Actieve en trouwe huurders zetten we in het zonnetje
We loven een Betere Buurtprijs uit voor goede leefbaarheidsinitiatieven die
bewoners zelf uitvoeren. Bewoners voelen zich meer betrokken door de gedeelde
verantwoordelijkheid.
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hebben een Politiekeurmerk Veilig Wonen

2419 ROOKMELDERS

FOCUS OP SOCIAAL KWETSBAREN
» Huisbezoeken door woonconsulenten bij huurders die niet reageren
op contactverzoeken. Door bij mensen op huisbezoek te gaan wordt de drempel
om hulp te accepteren lager. Samen met de huurder bespreken we de problemen
en brengen we hem in contact met de juiste hulpverleners.

In 2016 vangen we vroegtijdig signalen op van kwetsbare huurders.
Ook werken we intensief samen met partners zodat deze huurders
adequate begeleiding krijgen.
» Problemen van huurders worden ook vroegtijdig gesignaleerd
door aannemers die bij onze huurders thuis komen voor onderhoud en
reparatieverzoeken. Zo voorkomen we grotere problemen.

• In 2012 is het convenant Lokaal Zorgnetwerk ondertekend. Aantal ingebrachte huurders: 87. Iedere
ingebrachte huurder heeft specifieke hulp gekregen, gecoördineerd vanuit het Lokaal Zorgnetwerk.

FOCUS OP DUURZAAMHEID EN BETAALBARE WONINGEN

» Onderhoudsprojecten
• Klipper/Boeier (76 woningen): huurders akkoord met een
huurverhoging voor energiebesparende maatregelen met een
woonlastenwaarborg.
• Talmaweg (15 woningen): kozijn- en glasvervanging door materialen die
beter isoleren.
• 69 Huurders hebben bij planmatig onderhoud gekozen voor HR++ glas
tegen huurverhoging

In 2016 is het energieverbruik van ons woningbezit en onze eigen organisatie
verminderd; het bewustzijn van huurders en medewerkers draagt hieraan bij.
Zeventig procent van onze woningen heeft een groen label.

» Ketelvervanging
• Appartementencomplex Oude Haven heeft een
nieuwe collectieve cv-installatie met HR-ketels en
gasabsorptiepompen.
• Vervroegde vervanging van verbeterd rendement cv-ketels
voor hoogrendementsketels tegen gunstige voorwaarden bij
300 huurders.

» Terugdringen energieverbruik
• Vanaf 2014 heeft de energieconsulent 78 huurders
persoonlijk geïnformeerd over de mogelijkheden
om energiekosten te verlagen. In 2016 bezoekt de
energieconsulent ook nieuwe huurders die een huurcontract
hebben ondertekend
• Huurders mogen zelf energiebesparende voorzieningen
aanbrengen in of aan de woning.
Zes bewoners kozen voor een slimme thermostaat.

» meer e-mail
50% minder post
€ 30.000,- besparing
op papier en verzendkosten

» Veiligheid
In appartementencomplexen
aan de Bizetstraat en de
J.G. Oemvliet zijn open
portieken afgesloten.

70%
FOCUS OP VERGRIJZING
In 2016 hebben ouderen in Barendrecht meer
mogelijkheden om zelfstandig te (blijven) wonen.
Er komen meer woningen die geschikt zijn voor ouderen.

KERNCIJFERS 2015
Verhuringen/woonruimtebemiddeling 96 procent van de 123 woningen die vrij kwamen is verhuurd aan

» Woonambassadeur
Experiment Woonambassadeur: 26 ouderen vanaf 65 jaar direct
bemiddeld in twee jaar tijd van eengezinswoning naar passende
woning.

» Nieuwbouw appartementencomplex Notenhof; 42
levensloopbestendige sociale huurwoningen en twee vrijesector
huurwoningen. Een groep bewoners heeft een bewonerscommissie
opgericht.

• Aanpassing van 235 woningen in bestaand bezit. In totaal zijn 502
woningen geschikt voor ouderen. Dit is 20 procent van ons woningbezit.
Wooncomplexen aan de Lavendelhof, Bizetstraat,Vioolhof en Mahlerstraat
zijn beter geschikt en toegankelijk gemaakt voor ouderen.

• Er is een scootmobielstalling voor tien scootmobielen gerealiseerd in
de plint van het gebouw aan de Vioolhof. De gemeente heeft aangegeven
onder voorbehoud te willen investeren in een gemeenschappelijke
scootmobielvoorziening in een garage aan de Lavendelhof.

huurders met een inkomen onder de € 34.229. Een woning wordt gemiddeld 8 keer aangeboden voor verhuur.
Ontruimingen Drie woningen zijn ontruimd vanwege huurschuld en één vanwege hennep. Er zijn in 2015/2016
totaal 35 ontruimingen gepland en 29 niet doorgegaan. Begin 2016 zijn al drie woningen ontruimd.
Statushouders 33 personen gehuisvest in 12 woningen.
Klanttevredenheid Onze klanten waarderen ons met een 7,7
Huurderving De huur die we mislopen door leegstand en huurachterstanden is opgelopen tot 1 procent van
de huuropbrengst.

