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1. Inleiding 
 

Per 1 juli 2021 hebben Woonstichting Land van Altena en Bazalt Wonen gezamenlijk  

hun bod uitgebracht in het kader van de prestatieafspraken.  

Dit bod is vooraf afgestemd met de gemeente en huurdersorganisaties van de  

corporaties en is de onderlegger voor de prestatieafspraken voor de komende jaren.  

Het bod is gericht op de jaren 2022 en 2023, met een doorkijk naar 2024-2026.  

In dit bod zijn de nieuwe volkshuisvestelijke prioriteiten opgenomen zoals door de 

Rijksoverheid zijn vastgesteld voor de periode 2022 - 2026, in samenspraak met de VNG, 

de Woonbond en Aedes: Jaarlijks dienen de prestatieafspraken voor 15 december 

geactualiseerd of herbevestigd te worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is dit jaar de Woonvisie 2021 – 2025 door de gemeente opgesteld.  

In deze visie staat een zestal thema’s centraal, welke zijn: 

 Meer woningen met de juiste kwaliteit: kwantiteit en kwaliteit; 

 Betaalbaar wonen: sociale huur, middeninkomens; 

 Kwaliteit bestaande voorraad op peil: verduurzaming, levensloopgeschikt; 

 Wonen met zorg: ouderen, mensen met verstandelijke beperking, maatschappelijke 

opvang en psychiatrische problematiek, prettige woonomgeving; 

 Leefbare en vitale kernen: voldoende draagkracht, vitaliteit, groene woonomgeving, 

met aandacht voor klimaatadaptatie; 

 Bijzondere doelgroepen: spoedzoekers, arbeidsmigranten en statushouders. 

 

Deze thema’s sluiten vrijwel naadloos aan bij de volkshuisvestelijke prioriteiten zoals door 

de Rijksoverheid vastgesteld. De Woonvisie is gericht op de gehele bevolking van Altena, 

de volkshuisvestelijke prioriteiten zoomen in op de taken van de woningcorporaties.  

In dat laatste wordt nog specifiek het thema ‘spoedzoekers’ benoemd.   

De thema’s in de prestatieafspraken van 2022 - 2023 zijn gebaseerd op zowel de 

volkshuisvestelijke prioriteiten vanuit het Rijk, als op de thema’s vanuit de Woonvisie. 

Rijksprioriteiten  

 Bijdragen aan bouwopgave: versnellen nieuwbouw sociale huurwoningen 

 Zorgen voor betaalbaarheid: inzet van lokaal maatwerk 

 Investeren in duurzame sociale huurwoningvoorraad: aandacht voor 

kwaliteitsaspecten, inzet op isolatie en energietransitie 

 Realiseren van wonen met zorg: passende woonvormen en samenwerking 

 Huisvesten van spoedzoekers: tijdelijke oplossingen en minder 

conventionele wijzen van huisvesting 

 Investeren in leefbaarheid: differentiatie van wijken, ontmoeting tussen 

bewoners en sociaal beheer 
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1.1. Planning en proces 

Om vanuit het bod te komen tot nieuwe prestatieafspraken, is de route als volgt: 

Tijd Activiteit Wie 

April – juni 2021 Gezamenlijk opstellen bod Corporaties 

1 juli 2021 Gezamenlijk bod indienen bij gemeente Corporaties 

Juli – november 2021 Bespreken bod: gemeente, corporaties, HBV’s  Gezamenlijk 

15 december 2021 Vaststellen en ondertekenen 

prestatieafspraken 2022-2023 

Gezamenlijk 

 

1.2. Monitoring en evaluatie 
Elk jaar wordt de voortgang van de prestatieafspraken aan de hand van de “Staat van 

de Woningmarkt” gemonitord, aangevuld met cijfers en gegevens van de gemeente 

(bevolkingsontwikkeling, planontwikkeling, verduurzaming, taakstelling huisvesting 

statushouders, huisvesting bijzondere doelgroepen, herkomst vestigers in de sociale 

voorraad). Partijen leveren hiervoor de benodigde data tijdig (vóór eind maart) aan.  

De resultaten worden jaarlijks in april in tripartiet overleg besproken, zodat alle partijen 

goed en tijdig zijn geïnformeerd over de stand van zaken en daarover een gezamenlijk 

beeld hebben. Ook wordt besproken of de conclusies tussentijds moeten leiden tot 

bijstelling of aanvulling van de afspraken.  

 

1.3. Flexibele afspraken 
In vijf jaar kan er veel gebeuren. Er zullen zich zaken voor gaan doen die we nu nog niet 

kunnen voorzien. Om hierop in te kunnen spelen, kunnen we in de jaarcyclus extra 

afspraken maken. Ook kunnen we afspraken schrappen indien deze niet meer relevant 

blijken te zijn.  

 

1.4. Leeswijzer 
Dit document met de Prestatieafspraken is als volgt opgebouwd:  

aan de hand van de volkshuisvestelijke Rijksprioriteiten en de Woonvisie geven we 

hieronder per thema aan welke gezamenlijke ambities we hebben en hoe alle partijen 

daar in hun beleid en plannen uitwerking aan geven.  

De hoofdstukken zijn opgebouwd volgens het stramien:  

 Dit willen we 

 Dit doen we 

 Dit spreken we af 

Om aan te geven wat iedereen doet, is soms afhankelijk van het onderwerp een 

onderscheid gemaakt tussen de verschillende partners.  

Sommige onderwerpen worden in gezamenlijkheid beschreven. 
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2. Bijdrage aan de bouwopgave 
Versnellen nieuwbouw sociale huurwoningen 

 

 

2.1. Dit willen we 

Gezamenlijke ambitie 

We willen blijvend voorzien in de behoefte aan woningen in Altena. Hiervoor is het 

nodig om naar ontwikkelingen binnen en buiten Altena te kijken en hierop in te spelen. 

Medio 2021 is de woonvisie voor de gemeente Altena vastgesteld. Daarnaast loopt 

momenteel de oversampling van het WoON-onderzoek. Het WoON is het belangrijkste 

onderzoek voor het ontwikkelen, instrumenteren en evalueren van het woonbeleid en 

het meest gebruikte onderzoek door de overheid en andere partijen op het terrein van 

het wonen.  

Dit onderzoek wordt vanaf 2006 elke 3 jaar uitgevoerd door CBS en ministerie BZK. 

Hiervan zijn begin 2022 de resultaten beschikbaar. Deze resultaten gebruiken we om de 

ambitie zoals in de woonvisie geformuleerd te staven. Op basis van de woonvisie staat 

de gemeente in de komende vijf jaar voor een woningbouwopgave van 1220 woningen, 

waarvan 380 sociale huurwoningen: “Voor de toekomst verwachten we dat de 

doelgroep voor de sociale huur toeneemt. We zien een uitbreidingsopgave voor de 

sociale huur voor de periode 2020 - 2025 van ongeveer 380 woningen (ongeveer 75 per 

jaar)”. 

 

De behoefteontwikkeling en woningbouw is constant onderhevig aan veranderingen.  

We willen daarom flexibel kunnen programmeren en snel in kunnen spelen op trends in 

de woningmarkt. Ook willen we de bestaande woningvoorraad beter geschikt maken 

voor veranderingen op de woningmarkt. 

 

Stip op de horizon voor de prestatieafspraken 

 We streven naar 30% sociale huur in woningbouwprojecten vanaf 50 woningen; 

 Passende grondprijzen sociale huur; 

 Corporaties als eerste gesprekspartner; 

 Projecten prioriteren om versneld te realiseren. 
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2.2. Dit doen we 

De nieuwbouwopgave 

De gemeente, de corporaties en de huurdersbelangenverenigingen onderschrijven de in 

de woonvisie opgenomen woningbouwplannen. We proberen te versnellen waar 

mogelijk zoals omschreven in het document Plan van Aanpak Versnelling Woningbouw. 

De gemeente en de corporaties zetten zich ieder vanuit de eigen rol in voor het versneld 

realiseren van woningen in die kernen waar de woningbouwopgave het grootst is, of 

waar zich kansen voordoen voor het realiseren van woningen voor specifieke 

doelgroepen. Hierbij wordt ruimte geboden aan innovatie en duurzame woonvormen. 

De gemeente en corporaties leveren een gezamenlijke inspanning aan het beschikbaar 

krijgen van voldoende geschikte locaties om de nodige sociale huurwoningen te kunnen 

realiseren, tegen een sociale grondprijs. De gemeente stuurt op het realiseren van 

minimaal 25% sociale huur (met een streven naar 30%) in woningbouwprojecten vanaf 

50 woningen. Daarbij onderzoekt de gemeente op welke wijze deze sturing hard 

gemaakt kan worden, door bijvoorbeeld het vaststellen van een doelgroepen-

verordening en het opnemen van percentages in bestemmingsplannen/omgevingsplan. 

 

Tabel 1: Planning nieuwbouw sociale huurwoningen en koop door 

de corporaties 
Project Type Kern Segment Gereed Aantal 

Bazalt Wonen 

Ruiterhof Woning Genderen Sociale huur 2020 8 

Kerckeland Woning Werkendam Sociale huur 2020 8 

Bloesemhoff Zorg Andel Sociale huur 2021 16 

Bronkhorst Appartement Andel Sociale huur 2021 15 

Andel fase 2 (Notenhoff) Appartement Andel Sociale huur 2021 20 

Centrumplan Giessen-Rijswijk Appartement Rijswijk Sociale huur 2021 8 

Den Burcht Woning Werkendam Sociale huur 2022 14 

Zandweide Woning Dussen Sociale huur 2022 8 

Den Eng Zuid Fase 1 Woning Veen 

Commerciële  

huur 2023 10 

Centrumplan Giessen-Rijswijk  Woning Rijswijk Sociale huur 2023 8 

Langestraat fase 1 Woning Wijk en Aalburg Sociale huur 2023 8 

Zandweide Appartement Dussen Sociale huur 2023 20 

Den Eng Zuid Fase 1 Woning Veen Sociale huur 2024 11 

Poort van Woud. Appartement Woudrichem Sociale huur 2024 7 

Reygerboslaan Woning Giessen Sociale huur 2024 12 

Roode Camer   Appartement Hank Sociale huur 2024 26 

Gemeentehuis Aalburg Appartement Wijk en Aalburg Sociale huur 2026 32 

Benoemde plannen  In voorbereiding  Sociale huur Tot 2026 ca. 125 

Subtotaal     356 

Peppel in Dussen Woning Dussen Koop, Bouwlinie 2022 11 

5 woningen Meeuwen Woning Meeuwen Koop, Bouwlinie 2022 5 

Den Eng Zuid Fase 2 Woning Veen Koop, Bouwlinie 2023 27 

Zandweide koopwoningen Woning Dussen Koop, Bouwlinie 2023 17 

Langestraat Fase 1 Woning Wijk en Aalburg  Koop, Bouwlinie 2023 18 

Andel fase 4 Woning Andel Koop, Bouwlinie 2023 12 

Den Eng Zuid Fase 2a Woning Veen Koop, Bouwlinie 2024 25 

Roode Camer, fase 6 Woning Hank Koop, Bouwlinie 2024 15 
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Langestraat fase 2 Woning Wijk en Aalburg Koop, Bouwlinie 2025 13 

Gemeentehuis Aalburg Woning Wijk en Aalburg Koop, Bouwlinie 2026 4 

Benoemde plannen  In voorbereiding  Koop, Bouwlinie Tot 2026 ca. 85 

Subtotaal     232 

Woonstichting Land van Altena 

De Linde Appartement Almkerk Sociale huur 2022 25 

Locatie volkstuinen Divers Nieuwendijk Sociale huur 2024/2026 30/40 

Fabriciusstraat Woning Almkerk Sociale huur 2024/2026 4 

Locatie De Ster * Divers Almkerk Sociale huur 2027/2030 > 40 

Anjerlaan Appartement Almkerk Sociale huur Aankoop in 

2022 

10 

Subtotaal     119 

Gemeente: ontwikkelaars en particulieren 

Achter de Schans  Woning/ 

appartement 

Werkendam 15-20% sociale 

woningbouw 

 Ca 30 

Genderen Zuid Woning/ 

appartement 

Genderen 20-25% sociale 

woningbouw 

 Ca 15 

Subtotaal     45 

      

TOTAAL SOCIALE HUUR     520 

TOTAAL KOOP     232 
 

* Locatie De Ster: Op dit moment vindt een inventarisatie plaats van de wensen van de 

huidige huurders. Na een evaluatie hiervan zullen we bepalen wat we met deze locatie 

kunnen doen: de bestaande 39 woningen behouden, bestaande woningen upgraden, of 

de bestaande woningen slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. 

 

De conclusie uit bovenstaand overzicht is dat de in de woonvisie genoemde ambitie op 

basis van de huidige marktomstandigheden, een uitbreidingsopgave voor de sociale 

huur voor de periode 2020 - 2025 van ongeveer 380 woningen (ongeveer 75 per jaar), 

haalbaar lijkt. Hiervoor is het wel nodig dat de benoemde plannen die in voorbereiding 

zijn, maar die nog niet hard zijn, worden gerealiseerd.  

Dit vraagt om een nadrukkelijke samenwerking tussen de corporaties en de gemeente 

om deze woningen ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Hierover dienen we de 

komende tijd met elkaar in gesprek te gaan waarbij we de behoefte ook steeds herijken. 

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor sociale huurwoningen in particuliere projecten waarin 

de corporaties mogelijk afnemer kunnen zijn.  

Op deze manier werken we aan gestaag toevoegen van sociale huurwoningen in de 

gemeente Altena. 
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Grondprijzen sociale woningbouw 2022-2023 

De gemeente heeft voor alle kernen een nieuwe grondprijzennotitie opgesteld.  

De volgende grondprijzen voor sociale woningbouw staan hierin vermeld: 
 

 Sociale meergezinswoning:    € 18.250,00 per woning 

 Sociale eengezinswoning (tot 120 m2):   € 25.000,00 per woning 

 

Voor eengezinswoningen sociale huur gaat de gemeente uit van een 

standaardkavel van 120 m2. Indien een kavel groter is dan deze standaardmaat, 

worden de overige vierkante meters verkocht voor € 225,-/m2.  

Als in één transactie meerdere kavels worden afgenomen, wordt het gemiddelde 

genomen van alle kavels totaal. 
 

 

2.3. Dit spreken we af 

1. De gemeente stuurt op minimaal 25% sociale huur bij nieuwbouwlocaties  

van ongeveer 50 woningen of meer. Het streven is 30%. Bij kleinere 

woningbouwlocaties wordt de afweging gemaakt of sociale woningbouw voorziet 

in een lokale behoefte. We monitoren dit tussentijds en sturen indien wenselijk 

bij.  

2. Eind 2021 heeft de gemeente het nieuwe grondprijzen voor 2022 en 2023 

vastgesteld. Hier werken we de komende tijd mee.  

3. In de nieuwe woonvisie staat een uitbreidingsopgave voor de sociale huur voor de 

periode 2020 - 2025 van ongeveer 380 woningen (ongeveer 75 per jaar) 

geformuleerd. De corporaties en de gemeente geven hier uitwerking aan zoals 

weergegeven in Tabel 1, Planning nieuwbouw sociale huurwoningen. 

4. Gemeente en corporaties stemmen af over projecten die versneld ten uitvoering 

gebracht kunnen worden. We gebruiken hiervoor de notitie Plan van Aanpak 

Versnelling Woningbouw. Hierin staan de volgende projecten waarbij de 

corporaties zijn betrokken: Roode Camer (Hank), Genderen-Zuid (Genderen), Den 

Eng (Veen), Achter de Schans (Werkendam), Langestraat (Wijk en Aalburg). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9

 

 

 

 

3. Zorgen voor betaalbaarheid:  
Inzet van lokaal maatwerk 

 

3.1. Dit willen we 

Gezamenlijke ambitie 

Het is belangrijk dat de sociale huurwoningen in onze gemeente voldoende betaalbaar 

zijn voor de doelgroep die hier behoefte aan heeft. Daarbij gaat het in eerste instantie 

om voldoende betaalbaar aanbod voor de primaire doelgroep (de huishoudens die qua 

inkomen in aanmerking komen voor huurtoeslag). Daarvoor is het zaak dat het grootste 

deel van de sociale huurvoorraad een huurprijs tot de eerste dan wel tweede 

aftoppingsgrens kent. Als er nieuwbouw plaatsvindt, vinden we het belangrijk dat deze 

woningen voornamelijk in het segment tot de aftoppingsgrenzen verhuurd worden. 

De betaalbaarheid van de sociale huursector is niet alleen van belang bij nieuwe 

huurders, maar zeker ook voor zittende huurders. Door de invoering van het Passend 

Toewijzen (de goedkope huurwoningen moeten voornamelijk aan de laagste inkomens 

worden toegewezen) is de betalingsproblematiek in de sociale huur verminderd.  

Toch blijft het thema een aandachtspunt. Corporaties volgen daarom het Sociaal 

Huurakkoord. Dit houdt onder andere in dat zij een gematigd huurprijsbeleid hanteren 

(inflatievolgend).   

Daarnaast blijft het belangrijk om eventuele betalingsachterstanden bij huurders tijdig  

te signaleren. Goede samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en 

welzijnsinstanties blijft hierbij van belang. We maken gebruik van wet- en regelgeving  

om maatwerk te leveren waar nodig.  

Corporaties investeren ook in de duurzaamheid van hun woningvoorraad.  

Naast alle overige maatregelen die genomen worden, helpt dat mee aan de verlaging van 

de woonlasten en heeft dat een positief effect op tegengaan van energiearmoede.  
 

Stip op de horizon voor de prestatieafspraken 

 Voldoende betaalbaar aanbod voor de primaire doelgroep; 

 Verduurzaming van de woningvoorraad als basiskwaliteit helpt mee om de 

energiearmoede aan te pakken, naast andere vormen van armoedebestrijding en 

tegengaan van schuldenproblematiek die er zijn. 
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3.2. Dit doen we 

Dit doen de corporaties 
 Tijdelijke huurverlaging bij huurders die hier voor in aanmerking komen;  

 Bij toepassing wettelijke jaarlijkse huurverhoging volgen de corporaties het  

Sociaal Huurakkoord. Daarbij kunnen corporaties er voor kiezen gebruik te maken 

van een inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een inkomen 

boven de EU-grens en deze extra middelen te gebruiken voor extra investeringen. 

 Inzetten Vroeg eropaf en schuldhulpverlening in samenwerking met de gemeente 

bij huurachterstanden in de vorm van een stringent en sociaal incassobeleid. 

 

Bazalt Wonen 

Het uitgangspunt van ons beleid is dat 90% van onze woningvoorraad beschikbaar is 

voor onze primaire en secundaire doelgroep. Voor elke woning is een streefhuur 

vastgesteld op basis van de gewenste betaalbaarheidsklasse. Bij mutatie zal de huur van 

de woning worden aangepast aan deze streefhuur. De onderlinge verdeling die we 

afspreken voor de periode 2022-2031 is conform de uitgangspunten in eerdere 

jaren (prijspeil 2021):  
   

Tabel 2: Portefeuillestrategie Bazalt Wonen 
      
Goedkoop   6%   Maandhuur t/m 442,46   

Betaalbaar 1   74%   Maandhuur vanaf 442,47 t/m 633,26   

Betaalbaar 2   10%   Maandhuur vanaf 633,27 t/m 678,67   

Bereikbaar   8%   Maandhuur vanaf 678,68 t/m 752,33   

Vrije sector 

middeninkomens   
1,5%   Maandhuur vanaf 752,33 t/m 999,99   

Vrije sector   0,5%  Maandhuur vanaf 1000,00   

  

Bazalt Wonen wil in Altena toegroeien van iets meer dan 4.400 woningen naar 5.000 

woningen (ofwel 60 woningen per jaar) in de komende tien jaar. Dat is een groei van 

ruim 13% ten opzichte van ons huidige bezit. Dit beantwoordt aan de volkshuisvestelijke 

opgave. Gemeente en corporaties hebben elkaar nodig om dit aantal ook daadwerkelijk 

te kunnen halen (wederkerigheid). 

Daarnaast beschouwt Bazalt Wonen een duurzaam huis als basiskwaliteit en als middel 

om de totale woonlasten in de hand te houden. Energiebesparende maatregelen zijn 

een vast onderdeel geworden van ons onderhoudsbeleid en daaraan is geen verdere 

huurverhoging gekoppeld. We dragen hiermee bij aan terugdringing van 

energiearmoede.  
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Woonstichting Land van Altena 

Wij zijn van mening dat sociale huurwoningen zijn bedoeld voor huishoudens met een 

lager inkomen. Wij verhuren bij mutatie alle woningen aan de primaire doelgroep. 

Minimaal 90% van onze mutatiewoningen wijzen wij passend toe aan mensen die 

afhankelijk zijn van huurtoeslag. 

Met onze woningvoorraad willen wij al onze doelgroepen (jongeren, starters, senioren, 

kleine en grote gezinnen) een woning kunnen blijven bieden. Daarom hebben wij de 

keus gemaakt om de woningen op een andere manier te gaan verhuren. 

Waar we voorheen in een complex verhuurden aan enkel senioren of enkel jongeren, 

verhuren we sinds 2019 aan alle leeftijden in die complexen waar dit passend is. 

Bij nieuwe verhuring volgen we ons streefhurenbeleid, dit betekent dat de huur van 

de woning 75% van de maximaal redelijke huurprijs is bij aanvang nieuwe verhuur. 

In de gevallen dat deze huurprijs hoger ligt dan de aftoppingsgrenzen passend 

toewijzen, zal de huur worden verlaagd naar de aftoppingsgrens al naar gelang de  

huishoudgrootte (€ 633,24 voor 1 en 2-persoonshuishoudens en € 678,65 voor de 

huishoudens van 3 of meer personen, prijspeil 2022). 

 

Tabel 3: Huidige portefeuille Woonstichting Land van Altena 
         
Goedkoop    17%   Maandhuur t/m 442,46    

Betaalbaar 1    60%   Maandhuur vanaf 442,47 t/m 633,26    

Betaalbaar 2    10%   Maandhuur vanaf 633,27 t/m 678,67    

Bereikbaar    12%   Maandhuur vanaf 678,68 t/m 752,33    

Vrije sector 

middeninkomens   
0%    Maandhuur vanaf 752,33 t/m 999,99    

Vrije sector    0%    Maandhuur vanaf 1000,00    

 

Woonstichting Land van Altena zet de komende tien jaar (en verder) in op uitbreiding 

van haar woningbezit. Dit doen we om te beginnen door te bouwen op onze 

grondposities, welke zijn:  

 naast De Nieuwenaar in Almkerk;  

 het perceel van de voormalige volkstuinen in Nieuwendijk;  

 percelen in Almkerk waar we mogelijk sloop/nieuwbouw toe gaan passen. 

Daarnaast staan wij open voor de vraag van derden om te participeren in het bouwen 

van huurwoningen of het afnemen van huurwoningen en het aankopen van gronden om 

aan onze volkshuisvestelijke opgave te voldoen. 

Schoon, heel en veilig waren voor Woonstichting Land van Altena de basis voor een 

goede woning, daar zijn duurzaamheid en energiezuinig bij gekomen. Wij zetten breed 

in op energiebesparende maatregelen. Zo is bijvoorbeeld al 45% van onze woningen, die 

daar voor geschikt zijn, voorzien van zonnepanelen op de daken. Op deze manier dragen 

wij actief bij in het terugdringen van de energiekosten van onze huurders. 
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Dit doet de gemeente 

We vinden het belangrijk dat er voldoende passende alternatieven op de markt komen 

voor middeninkomens. Hierbij zetten we in de eerste plaats in op meer betaalbare 

koopwoningen. Dit zijn koopwoningen beneden de € 260.000,-.  

Uitgangspunt bij grotere nieuwbouwlocaties is dat 15-20% van de woningen betaalbare 

koopwoningen zijn. Het maximale leenbedrag van de starterslening is verhoogd, evenals 

het beschikbare budget.  

Daarnaast werkt de gemeente aan het voorkomen van problematische schulden bij 

bewoners, bijvoorbeeld middels het project Vroeg Eropaf. Vroeg Eropaf is in 2017 

gestart als samenwerking van de gemeente, woningcorporaties en het maatschappelijk 

werk. Het project heeft inmiddels een stevige positie in het sociaal domein ingenomen. 

Uit een recente evaluatie blijkt dat er een aantal verbeteringen doorgevoerd kunnen 

worden om het project nog steviger neer te zetten. Inzet daarbij is door middel van 

projectplan onder andere een ketenaanpak te ontwikkelen en de verbinding met andere 

beleidsterreinen zoals Wmo en sociale veiligheid beter te maken. De verbeteringen 

worden vanaf 2022 doorgevoerd in samenwerking met de andere partners: onderling 

weten wat er gebeurt en dit op elkaar afstemmen. 

Ook op het gebied van duurzaamheid wordt aandacht besteed aan betaalbaarheid.  

Een belangrijk uitgangspunt in de Warmtevisie Altena 2021 is "haalbaar en betaalbaar”. 

We willen voorkomen dat er een tweedeling in de maatschappij ontstaat en alleen 

mensen met voldoende financiële middelen kunnen meedoen met de maatregelen die 

voortkomen uit de Warmtevisie.  

 

3.3. Dit spreken we af 

1. We werken samen aan de doorontwikkeling van Vroeg Eropaf en hiervoor hebben 

we verbeteringen geformuleerd, die we vanaf 2022 door voeren.  

Gemeente en corporaties leveren hiervoor de benodigde personele inzet. 

2. Om de betaalbaarheid passend bij de kenmerken van het woningbezit te borgen 

werken de corporaties volgens hun portefeuillestrategie (tabel 2 en 3).  

3. Corporaties passen tijdelijke huurverlaging bij huurders die er voor in aanmerking 

komen. 

4. Bij toepassing wettelijke jaarlijkse huurverhoging volgen de corporaties het 

Sociaal Huurakkoord. Daarbij kunnen corporaties er voor kiezen gebruik te maken 

van de inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een inkomen 

boven de EU-grens en deze extra middelen te gebruiken voor extra investeringen. 

5. We bestrijden energiearmoede mede door inzet van gratis energiecoaches en 

promoten deze actief. 

6. Ingeschrevenen bij Woongaard hoeven vanaf het eerste kwartaal van 2022 niet 

langer verlengingskosten te betalen. Deze kosten nemen de corporaties voor hun 

rekening. 
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4. Investeren in duurzame sociale huurwoningvoorraad:  
Aandacht voor kwaliteitsaspecten, inzet op isolatie en energietransitie 

 

4.1. Dit willen we 

Gezamenlijke ambitie 

We willen dat de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig en duurzaam is.  

Doel van de gemeente is om in 2046 CO2-neutraal te zijn (Altena Energiestrategie 2019-

2046). Conform Aedes-Routekaart werken Woonstichting Land van Altena en Bazalt 

Wonen aan het CO2-neutraal maken van hun woningvoorraad voor 2050.  

Dat betekent dat kernen energieneutraal en CO2-neutraal zijn en dat duurzame energie- 

en warmtebronnen worden gebruikt. Dat houdt in dat woningen goed geïsoleerd en 

energiezuinig zijn, niet meer afhankelijk zijn van aardgas en worden verwarmd met 

hernieuwbare energie. Daarnaast wordt Altena zo veel mogelijk circulair met de inzet 

van waardevolle en herbruikbare grondstoffenstromen en worden woningen zoveel 

mogelijk natuurinclusief gebouwd en verbouwd. 

 

Stip op de horizon voor de prestatieafspraken 

 Sociale woningvoorraad gemiddeld CO2-neutraal in 2050; 

 Ca. 1.550 kg CO2-uitstoot per onroerend goed eenheid/jaar in 2030; 

 Gemiddelde Energie-Index corporatiebezit maximaal 1,3 in 2022 en 0,9 in 2030; 

 Samen op zoek naar pilotprojecten en deze uitvoeren; 

 Gemeente, corporaties en andere partners werken samen binnen de 

Warmtevisie, Manifest Klimaatadaptatie Altena en Altena Woont Slim- RREW.  

 

4.2. Dit doen we 

Dit doen de corporaties 

Bazalt Wonen 

Bazalt Wonen is al geruime tijd aan de slag om verduurzaming te realiseren.  

We hebben de eerste resultaten behaald zoals het isoleren van woningen, het leggen 

van zonnepanelen en we hebben de eerste nul-op-de-meter-woningen 

opgeleverd. Maar tegelijkertijd hebben we ook nog een weg te gaan.  

Daarom is het duurzaamheidsbeleid van Bazalt Wonen op drie pijlers gestoeld:   

1. Duurzaam bouwen en beheren  

2. Duurzaam wonen en leven  

3. Duurzaam werken 
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Voor verduurzaming baseren wij ons op het halen van de doelstellingen uit het AEDES-

convenant. Dat betekent:   

 Woningvoorraad wordt CO2-neutraal in 2050; (1.550kg CO2-uitstoot per 

onroerend goed eenheid per jaar in 2030; een gemiddelde energie-index van 

maximaal 0,9 in 2030.) 

 We zijn geen innovator, maar bevinden ons wel in de voorhoede van het peloton.  

 We doen actief mee in de gemeentelijke warmtevisie en de Regionale 

Energietransitie (RES). We zorgen daarin ook voor een gezonde dosis realisme.  

 Onze investeringen zijn verantwoord met als uitgangspunten:  

a. CO2-reductie  

b. geen verhoging woonlasten 

c. vergroten wooncomfort  

d. no-regret-maatregelen 

e. beproefde concepten  

 Nul op de meter (NOM) is uitgangspunt voor nieuwbouw  

 

De gemiddelde energie-index van de woningen van Bazalt Wonen was op 31-12-2020 

1,34. Naar verwachting zit de energie-index op 31-12-2021 op 1,28 en in 2025 op 1,06.  

 

Verduurzamen van ons bestaande woningbezit  
We beschouwen een duurzaam huis als basiskwaliteit. Het verduurzamen van ons 

woningbezit hebben we gekoppeld aan de acht jaarlijkse onderhoudsplanning, zodat we 

in 2030 ons gehele woningbezit hebben gehad en alles hebben kunnen verduurzamen 

conform de afgesproken normen. Daarnaast willen we de energieprestatie van ons 

woningbezit naar de toekomst toe goed kunnen inschatten, zodat we weten of we op 

koers zijn in het behalen van onze doelstellingen energie-index 0,9 in 2030 en CO2-

neutraal in 2050.  Doordat de verduurzaming van ons bezit onderdeel is van onze 

onderhoudsplanning, hanteert Bazalt Wonen géén huurverhoging bij de uitvoering van 

energiebesparende maatregelen (EBM). Onderdeel van onze aanpak verduurzaming 

bestaand bezit is ook de plaatsing van zonnepanelen. Dit gaat volgens ons 

zonnepanelenbeleid. Bij woningen die we verduurzamen (EBM), kunnen huurders 

kiezen om zonnepanelen te laten plaatsen. 

 

Kwaliteit 
De huidige kwaliteit van de buitenschil is volgens de NEN2767-methodiek van de 

woningen 1,44. (Score van 1 t/m 6, waarbij 1 de hoogste score betekent). Onderhoud 

bestaat uit mutatieonderhoud, reparatie en planmatig onderhoud.  

 

 

 

 



 

 

 

15

Woonstichting Land van Altena  

Verduurzamen van ons bestaande woningbezit 
Woonstichting Land van Altena verduurzaamt haar woningen al meer dan 10 jaar bij het 

wisselen van huurder, op verzoek van een zittende huurder en bij groot onderhoud en 

renovatie. We zijn in 2021 aangesloten bij de Brabantse Duurzaamheidsalliantie (BDA) 

en gaan via dit concept het casco van de huurwoningen complexmatig verduurzamen.  

Voor de periode tot en met 2030 zijn hiervoor door ons complexen geselecteerd waar 

ook zogenaamde natuurlijke onderhoudsmomenten zijn gepland. Denk hierbij aan 

buitenschilderwerk en kozijn of dak vernieuwing. In 2022 zal het eerste complex van 28 

woningen (in Almkerk) via de BDA worden gerenoveerd. 

Onze woningen zullen niet progressief of innovatief worden verduurzaamd, maar in 

principe enkel op basis van no-regret maatregelen. Dat betekent met name isoleren en 

ventileren. Met deze 'tussenstap’ zullen de woningen NOM-ready zijn gemaakt.  

Zodra de huidige verwarmingsbron aan vervanging toe is en de alternatieven naar onze 

maatstaven voldoende zijn doorontwikkeld, zullen we overgaan tot het installeren van 

alternatieve (gasloze) verwarmingsbronnen.  

De meetbare doelstellingen voor deze verduurzamingsperiode zijn: 

 een gemiddelde Energie-Index van maximaal 1,3 in 2022 

 een gemiddelde Energie-Index van maximaal 0,9 in 2030 

We streven naar gelijkblijvende woonlasten bij de verduurzaming van ons woningbezit. 

 

Kwaliteit van ons woningbezit 
De kwaliteit van onze woningen wordt in de eerste plaats geborgd door het uitvoeren 

van planmatig onderhoud. Het planmatig onderhoud aan het casco van de woningen 

vindt plaats op basis van de NEN2767-conditiemeting in combinatie met de 

praktijkkennis vanuit de organisatie.    

De conditiescore van het casco van onze woningen komt voor het merendeel op score 2. 

De kwaliteit van de woningen is dus goed. Met deze score voldoet Woonstichting Land 

van Altena bovendien ruimschoots aan de kwaliteitseis van het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) (minimaal 3).  

De conditiescores van de verschillende onderdelen van een woning wordt beoordeeld 

met een score van 1 t/m 6. Een score van 1 wil zeggen dat een bouwdeel in 

nieuwbouwstaat verkeert. Score 6 staat voor de slechtste conditie die je kan aantreffen 

bij een woning (rijp voor de sloop). De scores van de diverse onderdelen van een 

woning/complex wordt vervolgens modelmatig bepaald, waarbij de belangrijkste 

bouwelementen de grootste impact hebben op de totale score. 

In aanvulling hierop wordt in het kader van deze portefeuillestrategie specifiek 

aandacht besteed aan de vervanging van de interieurelementen, waarvan de 

badkamers, toiletten en keukens (BTK) de belangrijkste zijn.  

Vanaf 2021 is het interieuronderhoud vraag gestuurd ingericht, wat inhoudt dat de 

huurder een verzoek tot renovatie mag indienen. 
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Zonne-energie 
Woonstichting Land van Altena werkt sinds 2015 samen met Wocozon, een partij die 

gebruik maakt van de daken van onze woningen voor het plaatsen van zonnepanelen. 

Dit doen zij op de daarvoor geschikte daken als er een wisseling van huurder is of op 

verzoek van een zittende huurder.  

Ook bij het plaatsen van nieuwe keukens komen er zonnepanelen op het dak en moet 

de huurder elektrisch gaan koken. 

Op dit moment zijn de daken van 355 van onze woningen die geschikt zijn voor 

zonnepanelen voorzien van zonnepanelen, dit is 45% van het daarvoor geschikte 

woningbezit. Het voordeel van de lage kWh-prijs is geheel voor de huurder. 

Wij vinden het belangrijk dat de huurder een zo laag mogelijk energieverbruik heeft. Op 

deze manieren dragen wij daar ons steentje aan bij. 

 

Dit doet de gemeente 

De Warmtevisie Altena 2021 is voorbereid in nauw overleg met de woningcorporaties 

en andere partners. Naar verwachting wordt deze in december door de gemeenteraad 

vastgesteld. De visie gaat over de periode tot 2030 en is gericht op isoleren en 

aardgasvrijgereed en nog niet specifiek op aardgasvrij. Er zijn 3 sporen geformuleerd 

waarbij handelingsperspectief voor onze inwoners voorop staat. Na vaststelling van de 

visie worden de verschillende sporen samen met de corporaties en andere partners 

uitgewerkt in uitvoeringsplannen. 

In het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) is subsidie 

aangevraagd en verkregen voor het nemen van kleine maatregelen in woningen. 

Conform de regeling is besloten een deel van de subsidie over te hevelen naar de 

corporaties zodat zij zelf invulling kunnen geven aan de uitvoering.  

De gemeente besteedt de uitvoering van de RREW-regeling uit aan Stichting duurzaam 

STOER. Deze stichting beheert al het energieloket van de gemeente 

(www.altenawoontslim.nl) en werkt met energiecoaches die huiseigenaren adviseren 

over verduurzaming van de woning. De corporaties hebben besloten om de uitvoering 

van hun deel van de RREW-regeling ook door STOER uit te laten voeren. Huurders 

kunnen met de RREW-regeling nu ook gebruikmaken van de diensten van de 

energiecoaches. 
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4.3. Dit spreken we af 

1. De corporaties voeren verduurzamingsmaatregelen uit conform de 

uitgangspunten van het AEDES-convenant: de woningvoorraad wordt CO2-

neutraal in 2050: 1.550kg uitstoot per verhuureenheid per jaar in 2030;  

een gemiddelde energie-index van maximaal 0,9 (= Label A) in 2030. 

2. De nieuwbouw van de corporaties is in principe nul op de meter, tenzij dit niet 

anders kan. 

3. Warmtevisie: binnen de gemeente Altena zetten we nu vol in op isoleren en 

bereiden ons daarmee voor op aardgasvrij in de toekomst: 3.000 woningen 

aardgasvrij-ready voor 2030 (waarvan circa 1.000 corporatiewoningen).  

In buurten met ‘gespikkeld bezit’ proberen we particulieren te laten meeliften 

met de corporatiewoningen.  

4. Manifest Klimaatadaptatie Altena: We nemen onze verantwoordelijkheid voor 

een klimaat adaptief en water robuust Altena. Dat betekent zó bouwen en 

ontwikkelen dat we wateroverlast en hittestress zo veel mogelijk voorkomen, 

bijvoorbeeld door ook groen in te passen in onze plannen. Gemeente en 

corporaties maken dit uitgangspunt van hun plannen. 

5. Altena Woont Slim- RREW: verduurzaming van de woningvoorraad vraagt om 

meer dan investeringen in de techniek en de schil van de woning.  

Ook bewustwording en kleine maatregelen zijn van het grootste belang.  

Met behulp van Altena Woont Slim zetten we ons daar nu voor in.  

Op bewustwording blijven we ons volop inzetten.   

6. Natuurinclusiviteit maakt onderdeel uit van de bouwprocessen van de 

corporaties. Voorafgaand aan bepaalde onderhoudsplannen wordt een flora en 

fauna onderzoek uitgevoerd en de uitkomst van het onderzoek bepaalt wanneer 

het onderhoud kan worden uitgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat in de 

zomer niet altijd een dak vervanging uitgevoerd kan worden in verband met 

broedplaatsen en het foerageren van vogels en vleermuizen, en dat in 

nieuwbouw bouwelementen (dakpannen, stenen, nestkastjes) worden gebruikt 

die vogels en vleermuizen in staat stellen te nestelen. De corporaties volgen 

hierin de Flora- en faunawet. 

7. We willen gezamenlijk onderzoeken op welke manier we de aanwezige daken in 

de gemeente maximaal kunnen benutten voor het plaatsen van zonnepanelen. 

Hierbij zijn we afhankelijk van de bereidheid van eigenaar en huurder. 
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5. Realiseren van wonen met zorg:  
Passende woonvormen en samenwerking  

 

 

5.1. Dit willen we 

Gezamenlijke ambitie 

We willen dat al onze burgers, die zelfstandig willen wonen en een zorgvraag hebben,  

in Altena kunnen blijven wonen en dan zoveel mogelijk in de eigen wijk of kern.  

Hierbij staan de wensen en mogelijkheden van de bewoners centraal. Mensen die de 

stap van een instelling naar zelfstandig wonen kunnen maken, willen we hiervoor 

kansen bieden met passende ondersteuning. We streven er naar om een zo breed 

mogelijk palet aan woonvormen voor onze bewoners te realiseren, met veel variatie 

tussen gewoon zelfstandig wonen en intramuraal wonen en de daarbij passende zorg. 

 

Stip op de horizon voor de prestatieafspraken 

 Samenwerking en passende (collectieve) woonvormen realiseren; 

 Verhuisbewegingen senioren analyseren, doorstroming stimuleren; 

 We doen mee aan afspraken om mensen met een psychische beperking of die uit 

de maatschappelijke opvang komen bij voorrang regionaal te huisvesten; 

 Verkennen mogelijkheid behoud huurhoogte bij doorverhuizing. 
 

 

5.2. Dit doen we 

Dit doen de corporaties 

Opgave Wonen met zorg 

Goede samenwerking is onontbeerlijk. De gemeente neemt het voortouw om periodiek 

met elkaar in overleg te treden via het lokale Platform Wonen Zorg Welzijn om 

knelpunten weg te nemen en de woningbouwopgave te realiseren. In het Platform is in 

2021 een meerjarenagenda vastgesteld. Binnen het kader van deze meerjarenagenda is 

de gezamenlijke opgave voor corporaties omschreven als ‘wonen beter passend maken 

bij de zorg- en ondersteuningsbehoefte van inwoners’. 

 

Partijen hebben zich in gezamenlijk eigenaarschap verenigd in het regionaal 

huisvestingsnetwerk ‘Thuis in de wijk’. Hierin maken zij afspraken over de woonopgave 

voor uitstromers uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor mensen met 
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een psychische beperking. In de realisatie van woningen voor deze groep moet een 

balans zijn tussen het individu en wijkbewoners, zodat er niet een te grote concentratie 

van kwetsbaren (in ruime zin; dus ook bijvoorbeeld statushouders, doorstromers uit de 

jeugdzorg, doorstroom vanuit de gehandicaptensector) in één buurt wonen.  

De betrokken partijen formuleren vier ambities die uitgewerkt worden in concrete 

projecten: 

1. Goed wonen - mensen kunnen zelfstandig wonen op een plek die past; 

2. Thuis voelen in de wijk - verbinding komt van twee kanten; 

3. Voldoende ondersteuning - nabijheid in de wijk, snel meebewegen met de 

dynamiek van de vraag; 

4. Basis op orde - regie en basiszekerheid vergroten. 

 

Voor de schatting van de huisvestingsopgave is de term uitstromers gedefinieerd als: 

mensen die door een voorrangsregeling een sociale huurwoning (eventueel geclusterd 

of in een gemengd wonen-project, of een andere tussenstap) toegewezen krijgen, 

waarbij ze zelfstandig gaan wonen. De regionale onderbouwde aanname voor de 

huisvestingsopgave voor uitstromers (GGZ en MO) is voor Altena vastgesteld op 18 

personen per jaar. We monitoren daarbij nadrukkelijk wat nodig en mogelijk is omdat 

we uit het verleden weten dat de vraag in de praktijk lager ligt. Met de zorgpartijen is 

afgesproken dat zij de corporaties benaderen wanneer er een woning nodig is. 

 

De corporaties nemen actief deel op het gebied van wonen en zorg. De corporaties 

zoeken voortdurend naar passende oplossingen wanneer zich ergens mogelijkheden 

voordoen om aan de wonen-zorg-vraag te voldoen. We werken gestaag door aan de 

gezamenlijke opgaven op het gebied van de uitstroom vanuit in de GGZ/MO.  

De uitdaging blijft om de groeiende groep met een zorgvraag te kunnen huisvesten in 

een passende woning. We hebben daarin een tekort aan kleine, zelfstandige 

wooneenheden, al dan niet geclusterd. We blijven daarbij kritisch of een ontwikkeling 

bij ons past. Als we woningen voor mensen met een zorgvraag bouwen, zijn die 

woningen altijd ook geschikt voor andere doelgroepen.   

 

Dit doet de gemeente 

In de woonvisie is de opgave voor intramurale zorg en wonen met (extramurale) zorg  

op hoofdlijnen beschreven. De gemeente voert regie op het realiseren van deze opgave 

middels onder meer de uitvoering van de meerjarenagenda Wonen, Welzijn en Zorg 

(WWZ). De opgave wordt vertaald in praktische afspraken over het verbinden van 

wonen met zorg en de ontwikkeling van locaties. 
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In de prestatieafspraken van de voorgaande jaren is als afspraak opgenomen dat de 

corporaties maximaal 20% van het aantal mutaties per jaar toewijzen aan urgente 

doelgroepen (met voorrang huisvesten). Deze afspraak wordt met de corporaties 

doorontwikkeld in een zogeheten contingent afspraak. Hierin wordt jaarlijks een 

vastgesteld aantal huurwoningen toegewezen aan urgente doelgroepen. Bij deze 

afspraak worden ook zorgaanbieders betrokken voor het leveren van de benodigde 

ondersteuning voor de betreffende inwoners.  

 

5.3. Dit spreken we af 

1. We concretiseren de actielijn Wonen beter passend (maken) bij zorg- en 

ondersteuningsbehoefte van de Meerjarenagenda WWZ.  

We voeren tenminste 1 project uit in 2022.  

De keuze hiervoor wordt gemaakt in het platform WWZ op 2 december 2021. 

2. We conformeren ons aan het regionale programma ‘Thuis in de wijk’ en zetten 

ons in om de jaarlijkse benodigde huisvestingsopgave te realiseren.  

We monitoren daarbij nadrukkelijk wat nodig en mogelijk is en stemmen 

onderling onze inzet af. 

3. We stellen met zorgaanbieders contingent afspraken op voor huisvesting met 

voorrang. 

4. We onderzoeken gezamenlijk of en hoe we doorstroming richting 

seniorenwoningen kunnen bevorderen.  

5. Bij nieuwbouw letten de corporaties erop dat deze voor zo veel mogelijk 

leeftijdsgroepen geschikt zijn.  
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6. Huisvesten van bijzondere doelgroepen en spoedzoekers:  
Tijdelijke oplossingen en minder conventionele wijzen van huisvesting  

 

6.1. Dit willen we 

Gezamenlijke ambitie 

Spoedzoekers en bijzondere doelgroepen mogen niet tussen wal en schip vallen.  

Zij moeten snel gehuisvest kunnen worden, wanneer zij dringend huisvesting nodig 

hebben. Daarom realiseren we pauzewoningen en andere bijzondere woonvormen  

waar deze groepen (tijdelijk) kunnen wonen. Vanuit deze woningen kunnen de 

bewoners eventueel doorstromen naar een permanente woonoplossing.  

Ook zetten we in het bijzonder in op het huisvesten van vergunninghouders. 

 

Stip op de horizon voor de prestatieafspraken 
 Innovatieve, snel op te bouwen woningen voor verschillende doelgroepen; 

 Gemengd wonen; zo versterken bewoners elkaar. 

 

6.2. Dit doen we 

Dit doen de corporaties 
 Maximaal 20% van alle toewijzingen is aan bijzondere doelgroepen (exclusief  

woonzorgindicaties): vergunninghouders, uitstroom GGZ en MO, uitstroom 

jeugdzorg en crisisopvang; 

 Corporaties spannen zich in voor het realiseren van de taakstelling.  

Er is een spoedberaad gaande waarin (snelle) oplossingen worden verkend; 

 De toewijzing van woningen aan urgent zoekenden gebeurt conform de 

urgentieregeling van Woongaard en regio specifieke afspraken; 

 Er wordt onderzoek gedaan naar tijdelijke woonvormen voor bijzondere doelgroepen. 

 

De gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders wordt 

ingevuld door de corporaties. In 2021 is er een achterstand op deze taakstelling.  

De oorzaak daarvan is het ontbreken van voldoende koppelingen tussen 

vergunninghouders en onze gemeente. De gemeente voert hierover overleg met het 

COA. Voor de realisatie van 2021 is inmiddels uitstel verkregen.  

De inzet van alle partijen is erop gericht de taakstelling te behalen.  

De toewijzing van woningen aan vergunninghouders verloopt conform onderstaande 

overeengekomen verdeling:  

 Woonstichting Land van Altena: 20% 

 Bazalt Wonen: 80% 
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In de regio Breda is een versterkingsplan voor de aanpak van dak- en thuisloosheid 

opgesteld. De regio neemt gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de knelpunten op 

dit terrein op te lossen. Hierbij blijft Breda overigens als centrumgemeente fungeren.  

De doelgroep van dak- en thuislozen is ook gebaat bij pauzewoningen.  

Voor specifieke subdoelgroepen, zoals binnen het concept housing first, wordt gericht 

naar oplossingen gezocht (maatwerk).  

  

Dit doet de gemeente 

 We doen onderzoek naar het vinden van geschikte locaties voor de realisatie van 

extra woningen die o.a. bedoeld zijn voor bijzondere doelgroepen. 

 Voor spoedzoekers en/of bijzondere doelgroepen is het niet voldoende om alleen 

te zorgen voor huisvesting. Deze mensen hebben naast een huisvestingsvraag 

meestal ook andere hulpvragen op onder andere het gebied van werk, inkomen 

en/of schulden. De gemeente zorgt voor goede aansluiting tussen de diverse 

hulpvragen door casemanagement te bieden. 

 

 

6.3. Dit spreken we af 

1. We willen bijzondere woonvormen realiseren om spoedzoekers en bijzondere 

doelgroepen in te huisvesten. We gaan op zoek naar geschikte locaties en dagen 

andere partijen uit om te komen met initiatieven van woningbouw voor o.a. 

bijzondere doelgroepen 

2. We nemen actief deel aan de regionale opgave om dak- en thuisloosheid te 

voorkomen en op te lossen. 

3. We doen het mogelijke om de taakstelling voor het huisvesten van statushouders 

vanuit het Rijk te behalen. 
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7. Investeren in leefbaarheid:  
Differentiatie van wijken, ontmoeting tussen burgers en sociaal beheer  

 

 

7.1. Dit willen we 

Gezamenlijke ambitie 

De sterke sociale cohesie binnen Altena is een kracht, maar we zien ook dat er 

uitdagingen liggen. We willen dat de verschillende kernen van Altena aantrekkelijk 

blijven, dat mensen zich er thuis voelen en verbonden zijn met elkaar en dat iedereen 

mee kan doen en elkaar kan helpen (inclusieve samenleving). 

 

Stip op de horizon voor de prestatieafspraken 

 Gemengde bevolkingssamenstelling; 

 Oplossen/voorkomen woonoverlast; 

 Bevorderen betrokkenheid inwoners; 

 Creatieve oplossingen voor het behouden van voorzieningen en ontmoetingsplekken; 

 Inzet op schoon-heel-veilig; 

 We zien een toenemende groep zorgmijders/moeilijk benaderbaren. Met elkaar 

zoeken we naar mogelijkheden hen passende zorg of ondersteuning te bieden; 

 Verbinding zoeken met aanpalende thema’s: een buurt zonder hittestress en 

wateroverlast is ook een leefbare buurt. 

 

 

7.2. Dit doen we 

Dit doen de corporaties 

Wonen in een fijne buurt, waar mensen prettig samenleven en elkaar respecteren. Een 

plek waar je ontspannen thuiskomt en je je goed en veilig voelt. Bovendien leidt een 

goede leefbaarheid in een straat of wijk tot een betere verhuurbaarheid van woningen. 

De corporaties dragen daar letterlijk een steentje aan bij. Daarnaast is ontmoeting een 

belangrijk thema om aan leefbaarheid te werken. 

De inzet wordt in ieder geval gepleegd op:  

 In stand houden van activiteiten in onze ouderensteunpunten, die steeds meer 

gebruikt gaan worden door andere groepen, bijvoorbeeld De Inloop, een project 

van de GGZ. 

 Ondersteuning huurdersorganisaties. 

 Buurtbemiddeling door Surplus. 
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 Woonstichting Land van Altena: huisbezoek bij nieuwe huurders. 

 Woonstichting Land van Altena: huisbezoek bij huurders van 75 jaar en ouder. 

 Woonstichting Land van Altena: aanpak verwaarloosde tuinen om de buurt op te 

frissen en mogelijk problemen achter de voordeur signaleren. 

 Bazalt Wonen: koffiegesprekken door al onze medewerkers bij huurders. 

 Bazalt Wonen: tuinenaanpak als middel om elkaar te ontmoeten en om te 

vergroenen. 

 Personele inzet op leefbaarheid/woonmaatschappelijk werk. 

 Bekostiging Woonzorgadviseur van Trema door corporaties en gemeente. 

 Zorgen voor een zachte landing van bijzondere doelgroepen in de wijk, door het 

voorbereiden van de doelgroepen zelf en de wijk op hun komst. 

 Benutting 15% vrije toewijzingsruimte. 

 
 

Dit doet de gemeente 

De gemeente investeert sinds 2019 in een wijk-GGD-er welke ook de signalen van de 

corporaties oppakt en huurders gaat bezoeken. De wijk-GGD-er werkt nauw samen met 

de corporaties. 

 

We stellen een Plan van Aanpak op om tot een leefbaarheidsagenda en 

uitvoeringsprogramma te komen voor de kernen waar dit nodig is.  

In 2021 is in dit kader een aantal kernen bezocht. In 2022 gaan we behoeftegericht in 

overleg met bewonersvertegenwoordigingen en de rest van de kernen bezoeken.  

Indien een schouw wordt georganiseerd, zullen we de corporaties hier actief bij 

betrekken in de voorbereiding en gebruiken we de Aedes-veerkrachtkaarten voor een 

eerste input. Dit betekent dat we meer structureel het gesprek gaan voeren over 

leefbaarheid met onze partners (waaronder de corporaties, politie, welzijnswerk) en 

bewoners (organisaties, waaronder HBV's), zodat we door het jaar heen in 

gezamenlijkheid kunnen bepalen waar we de focus op gaan leggen.  

De inzet van de gemeentelijke gebiedsregisseurs levert hieraan een belangrijke 

positieve bijdrage.  

We willen elkaar eens per kwartaal ontmoeten om thematisch het gesprek te voeren 

over trends en ontwikkelingen. We streven ernaar dat inwoners van de kernen zich 

meer eigenaar voelen van de leefbaarheid van de eigen woon- en leefomgeving.  

We stimuleren het omzetten van dit eigenaarschap in het oppakken van concrete 

projecten door de inwoners, gericht op versterking van de sociale cohesie en 

verbetering/verduurzaming van de leefomgeving. 
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7.3. Dit spreken we af 

1. De corporaties maken gebruik van de 15% vrije toewijzingsruimte om voldoende 

handelingsvrijheid te hebben alle verschillende doelgroepen een goed huis en 

thuis te bieden.  

2. We houden elkaar op de hoogte hoe ver we staan met de invulling van deze vrije 

ruimte en waar nodig stemmen we af over de invulling. 

3. De gemeente stelt in 2022 een Plan van Aanpak op voor de uitvoering van een 

leefbaarheidsagenda per dorp. We beginnen in 2022 met het opstellen van de 

agenda’s voor kernen en buurten waar leefbaarheid het meest onder druk staat. 

Daarna kunnen we met de uitvoering starten. 

4. Gemeente en corporaties trekken samen op om zorgmijders en andere moeilijk 

benaderbaren passende zorg of ondersteuning te bieden.  

5. De gemeente blijft de gebiedsregisseurs inzetten. 
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Bijlage 1, Overzicht bezit woningcorporaties in de gemeente Altena 
 

 

Woningbezit per 31-12-2020 van het aantal zelfstandige woningen: 
 

 

Woonstichting Land van Altena  
  

ALMKERK 412 

NIEUWENDIJK 497 

UITWIJK 21 

WAARDHUIZEN 4 

Totaal 934 
 

 

 

Bazalt Wonen  
  

ANDEL 206 

BABYLONIËNBROEK 7 

DRONGELEN 16 

DUSSEN 249 

EETHEN 59 

GENDEREN 88 

GIESSEN 132 

HANK 404 

MEEUWEN 42 

RIJSWIJK NB 237 

SLEEUWIJK 465 

VEEN 214 

WERKENDAM 1250 

WIJK EN AALBURG 446 

WOUDRICHEM 594 

Totaal 4409 
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Aldus overeengekomen per 15 december 2021 

 

 
 

 

Namens het College van 

Burgemeester en Wethouders van 

de gemeente Altena 

 

De heer J.P. Tanis, wethouder  

 

 

 

Namens Bazalt Wonen 

 

 

De heer G. Breeman,  

interim directeur-bestuurder 

 

 

Namens Woonstichting Land van 

Altena 

 

Mevrouw A. Verdaasdonk van 

Weerlee, directeur-bestuurder 

 

 

Namens Huurdersvereniging 

Inbreng  

 

De heer R. Hetjes, voorzitter  

en/of De heer C. Sluijk, lid 

 

 

Namens Huurders Belangen 

Vereniging Land van Heusden en 

Altena  

 

De heer C. Swart, secretaris 

 

 

Namens Huurdersvereniging  

ANUW  

 

De heer J.J. Combee, voorzitter 

 

 

 


