Huurders, corporaties en gemeente zetten in op verduurzaming,
leefbaarheid en betaalbare kwaliteit
NIEUWPOORT – De woningcorporaties en huurdersorganisaties in Molenwaard en de gemeente hebben
op 5 december jl. de prestatieafspraken wonen voor 2018 officieel vastgelegd. De vertegenwoordigers
namens de acht partijen ondertekenden het document in Het Arsenaal in Nieuwpoort. Het vastleggen
van prestatieafspraken maakt voor de buitenwereld helder waar zij op mag rekenen.
Ieder jaar bepalen de partijen waar zij samen het volgende jaar de schouders onder willen zetten. Voor
2018 zijn er drie thema’s: Verduurzaming, betaalbare huurwoningen en leefbare kernen en wijken.
Samen streven corporaties, gemeente en huurdersorganisatie naar voldoende betaalbare huurwoningen
van een goede kwaliteit voor de mensen die deze nodig hebben.
Zeker zo belangrijk is dat mensen in een omgeving willen wonen waar zij veilig zijn, voorzieningen hebben
en die groen is. Want een mooi, betaalbaar huis terwijl de omgeving niet op peil is, is ook niet fijn wonen.
Maar vooral de verduurzaming is een grote opgave voor de corporaties waar zij komende jaren mee aan
de slag moeten. In 2050 moet de woningvoorraad CO2 neutraal zijn. Dat heeft grote gevolgen voor de
isolatie en de energievoorziening van de woningen. De partijen hebben afgesproken dat huurders deze
verduurzaming zo min mogelijk in hun portemonnee gaan voelen. Hoe, in welk tempo en tegen welke
kosten dit gerealiseerd gaat worden, gaan de corporaties komend jaar onderzoeken.
De ondertekenaars zijn:
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard
De heer C.F. Meerkerk
Namens Beter Wonen
De heer M. van Es
Namens Lek en Waard Wonen
Mevrouw J.A.C. Tukker-Blok
Namens Tablis Wonen
Mevrouw L. Marchesini-Franso
Namens de huurders van woningbouwvereniging Beter Wonen Streefkerk
De heer R. Vos
Namens Huurdersvereniging Lek en Waard Wonen
De heer J.H. Otten
Namens Huurdersvereniging Nieuw-Lekkerland
De heer D.H. de Kock
Namens SliM Wonen
De heer G. Kraaijeveld
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Op de foto’s:
Groepsfoto van de ondertekenaars:

Staand vlnr: Frank Meerkerk (wethouder Wonen gemeente Molenwaard) , Dick de Kock (voorzitter
huurdersvereniging Nieuw-Lekkerland), Roelof Vos (namens huurders Beter Wonen), Gerard Kraaijeveld
(voorzitter SliM Wonen)
Zittend vlnr: Marco van Es (voorzitter Beter Wonen), Adrie Tukker (directeur Lek en Waard Wonen),
Liesbeth Marchesini (directeur Tablis Wonen)
Ondertekeningsfoto:

Namens de huurders in Nieuw-Lekkerland tekent Dick de Kock en directeur Adrie Tukker tekent namens
Lek en Waard Wonen onder toeziend oog van wethouder Frank Meerkerk.
De foto’s zijn gemaakt door Fleur Cornelisse (gemeente Molenwaard).
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