
Dit is ProWonen
in Bronckhorst



Hier staan wij voor
ProWonen is een woningcorporatie die goede en betaalbare huizen bouwt, 
beheert en verhuurt voor mensen met een kleine portemonnee. Ook mensen 
met een lichamelijke of verstandelijke beperking helpen wij.

We gaan verder
Maar wonen is meer; je ergens thuis voelen en er kunnen (blijven) wonen, ook als er zorg nodig 
is, vraagt om een prettige woonomgeving. Samen met klanten, gemeente, zorg- en welzijns-
organisaties en andere wooncorporaties dragen we bij aan de leefbare wijken en buurten in de 
Achterhoek. We betrekken huurders zoveel mogelijk door het houden van enquêtes, het 
inzetten van het digitale klantenpanel en via de huurdersverenigingen Zelhem en huurders-
vereniging HEVO (Hengelo Vorden).

Dit zijn onze klanten
Veel van onze klanten hebben een inkomen waarmee zij huurtoeslag kunnen krijgen. Om in aanmerking 
te komen voor huurtoeslag mag hun maximale inkomen in 2019 niet hoger zijn dan in onderstaande tabel vermeld:

Eenpersoonshuishoudens tot AOW leeftijd Tot € 22.700,-
Meerpersoonshuishoudens tot AOW leeftijd  Tot € 30.825,-
Eenpersoonshuishoudens boven de AOW leeftijd Tot € 22.675,-
Meerpersoonshuishoudens boven de AOW leeftijd  Tot € 30.800,-

Dit is ons werkgebied

Tekenen in de woning
We hebben de laatste jaren vragen gekregen of de huurovereenkomst ook 
in de nieuwe woning getekend kan worden. Dat scheelt namelijk (reis-) tijd. 
Afgelopen jaar zijn we aan die wens tegemoet gekomen. Naast het over-
handigen van de sleutels kunnen we nu meteen in het huis uitleg geven 
over verschillende apparaten en over wat men zelf aan de woning doet en 
wat er voor rekening van ProWonen komt.

Projecten in 2018 in Bronckhorst



Eerste gasloze woningen aan de Magnoliaweg
In Zelhem heeft Markenheem 66 zorgappartementen met buurtkamers, 
een ontmoetingsruimte en een restaurant gebouwd. ProWonen bouwde 
22 gasloze huurappartementen. Samen met Markenheem ontwikkelen 
we dit jaar de parkachtige tuinen tussen en rond de nieuwe gebouwen. 
De sleutels aan onze bewoners zijn half december overhandigd. Zij zijn 
een van de eerste bewoners van een gasloze woning in de gemeente.
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Aantal woningen in Bronckhorst
met energielabel

Aantal woningen in 2018 per prijscategorie

n Goedkoop tot  € 417,34
n Betaalbaar tot  € 597,30
n Betaalbaar tot  € 640,14
n Duur tot huurtoeslaggrens € 710,68
n Duur vanaf huurtoeslaggrens  € 710,68



Blokje Om in Zelhem
Een primeur voor Zelhem én ProWonen: ‘Blokje Om’. In 2018 werden binnen 20 dagen zes woningen 
aan de Dahliastraat in Zelhem gesloopt én weer opgebouwd. De bewoners keerden na een korte woon-
vakantie terug in een gloednieuw huis. Eén van de bewoners, die al 50 jaar in het huis woonde, kon 
terugkeren naar zijn oude vertrouwde plek. Maar dan in een geheel nieuw thuis. Zeer energiezuinig, 
gasloos en van alle gemakken voorzien!

Zonnepanelen
Bij elke verhuizing en renovatie willen 
we, als de woning daar geschikt voor 
is, standaard zonnepanelen op het dak 
leggen. In 2018 hebben we in totaal bij 
53 woningen zonnepanelen geplaatst, 

vanaf dit jaar verwachten we in het hele werkgebied 
bij ongeveer 300 woningen per jaar zonnepanelen te 
plaatsen.

Woonruimteverdeling
Wij bieden onze vrijkomende 
woningen aan via Thuis in de 
Achterhoek. Inschrijven is 
eenvoudig en gratis op 
www.thuisindeachterhoek.nl

n Groot onderhoud € 1.412.000,-
n Planmatig onderhoud (keuken, douche en toilet) € 644.000,-
n Contract onderhoud (cv- en schilderwerk) € 465.000,-
n Verhuis onderhoud € 212.000,-
n Reparatie onderhoud € 367.000,-

Aantal woningen naar soort

n Eengezinswoningen met trap 1.340
n Gelijkvloerse woningen 338
n Appartementen met trap 58
n Appartementen met lift 389
n Zorgwoningen (verhuurt aan zorgorganisaties) 132

Uitgaven onderhoud in Bronckhorst 

Aantal reacties per woningtype 

 APPARTEMENT APPARTEMENT   TWEE ONDER

 MET LIFT ZONDER LIFT HOEKWONING TUSSENWONING EEN KAP

Hengelo 61 54 63 47 0
Vorden 34 46 77 74 0
Zelhem 29 68 96 84 169



n Woningzoekenden in Bronckhorst gemiddeld 5,9 jaar ingeschreven staan op het
 moment dat zij een woning accepteren? Dat wil niet zeggen dat zij al die tijd actief 
 op zoek zijn geweest, alleen dat zij ingeschreven zijn! 

n U in Bronckhorst met de lotingsmodellen gemiddeld binnen 8 maanden een woning 
 vindt? 

n U zo vaak mag reageren op een woning als u wilt? Dit heeft geen invloed op uw
 inschrijving. 

n U zo vaak een woning mag weigeren als u wilt? Het is dus niet zo dat u maar drie 
 keer mag weigeren en de volgende woning moet accepteren. 

n De tijd die nodig is om een woning te vinden sterk afhangt van de plaats, woningtype, 
 het inkomen, de huishoudsamenstelling en de leeftijd van de woningzoekende?

Zoek Gerichte
Loting verbeterd
Zoekt u heel gericht in een bepaalde 
plaats en bieden we hier een woning 
aan met Zoek Gerichte Loting, dan 
heeft u nu meer kans. Want u ont-
vangt dan 100 lootjes in plaats van 
één lootje. Reageert u op woningen 
in andere plaatsen, dan krijgt u één 
lootje. Meer informatie vindt u op 
www.thuisindeachterhoek.nl.

Schilderwerk uitbesteed
In september hebben we een con-
tract getekend met drie schilders-
bedrijven die geleidelijk al het 
schildersonderhoud op zich nemen. 
In Lichtenvoorde, Hengelo, Zelhem 
en omgeving is het Reukers 
Schilderwerken uit Groenlo. Voor 
Borculo, Ruurlo, Vorden en omgeving 
is het Amerongen Schilderwerken 
uit Borculo. Deze schilders nemen 
ProWonen vanaf 2020 veel werk uit 
handen door de controle, uitvoering 
en inspectie op zich te nemen.

Nieuwe aanmaningsbrief 
Mensen met een huurachterstand 
ontvangen een aanmaningsbrief van 
ons. Deze brief was voor sommige 
mensen niet goed te lezen. Zij 
begrepen niet wat er gevraagd werd 
en daardoor liepen schulden 
onnodig op. Wij hebben een nieuwe 
aanmaningsbrief met duidelijke 
stappen en plaatjes opgesteld en de 
eerste resultaten zijn positief: 
de brief wordt niet alleen als minder 
bedreigend ervaren, er wordt ook 
sneller betaald.

Nieuwtjes uit Bronckhorst
Informatiemarkten en inloopspreekuren 

Ouderen blijven lang zelfstandig 
wonen. Of dat nu in het huidige of 
een ander huis is. Om hen goed 
te informeren over de mogelijk-
heden die ProWonen te bieden 
heeft, houden we inloopspreek-

uren, informatiebijeenkomsten en kijkmomenten bij 
woningen die erg geschikt zijn voor ouderen. In 2018 
hebben we in Zelhem een inloopspreekuur gehouden. 
In 2019 hebben we een informatiemarkt in Zelhem en een 
inloopspreekuur in Hengelo en Keijnborg gehouden. 
We komen nog in Vorden (inloopspreekuur) en Hengelo 
(informatiemarkt).

Wist u dat....



Tedinkweide 2
7271 RD Borculo
T (0545) 28 50 00
E contact@prowonen.nl

Colofon
Deze brochure is een uitgave van ProWonen. 

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen 

rechten worden ontleend.

Vormgeving

Rob van der Loos Ontwerper, Lichtenvoorde

Fotografie

Hans Prinsen, Varsseveld

In deze uitgave hebben we cijfers gebruikt die op dit 

moment bekend zijn. In ons jaarverslag 2018 dat in mei 

verschijnt, leest u de exacte cijfers.

April 2019

proWonenWooncorporatieProWonen

U bepaalt zelf waar en hoe lang
u zelfstandig woont. We hebben

voldoende beschikbare
en betaalbare huurwoningen 

voor u en toekomstige huurders.

Samen met u en onze
bouwpartners investeren
in comfortabele woningen
met lage energielasten.

Door zoveel mogelijk keuzes
te maken die passen bij uw

wensen, werken wij elke dag
aan het verbeteren van onze

dienstverlening.

We hebben passende
huisvesting voor

mensen met specifieke
woonbehoeften en

urgente woonvragen.

Beschikbaar
en betaalbaar

Verduurzamen

Eigentijdse
dienstverlening

Specifieke
doelgroepen


