
Dit is ProWonen
in Oost Gelre



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 huurdersvereniging Lichtenvoorde.

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

Groot Onderhoud Herman Harmsenstraat
In 2018 heeft ProWonen 17 woningen aan de Herman Harmsenstraat in 
Lichtenvoorde verduurzaamd. Er is HR++ beglazing, dakisolatie en spouw-
isolatie in de woningen aangebracht. Daarnaast is het asbesthoudende 
dakbeschot weggehaald en zijn er nieuwe dakpannen aangebracht. De 
woningen hebben met de nieuwe ramen, buitendeuren en nieuwe verfkleur 
weer een frisse uitstraling gekregen. De bewonerscommissie gaf tijdens de 
evaluatie aan dat het wooncomfort merkbaar was toegenomen in de woning.

Projecten in 2018 in Oost Gelre
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Aantal woningen in 2018 per prijscategorie

Groot Onderhoud Bernard van Meursstraat 
Ook zijn er 10 woningen aan de Bernard van Meursstraat in Lichtenvoorde 
verduurzaamd. De bestaande houten kozijnen zijn vervangen door kunststof 
kozijnen in eigentijdse kleuren met HR++ beglazing. Daarnaast is er vloer-, 
spouw- en dakisolatie aangebracht. Op de verdieping is een extra slaapkamer 
gemaakt en een nieuwe trap geplaatst. Kortom, het is comfortabeler wonen 
aan de Bernard van Meursstraat. 

n A++ 1
n A+ 21
n A 398
n B 270
n C 540
n D 99
n E 16
n F 4
n G 2

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

Aantal woningen in Oost Gelre
met energielabel



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

Harreveld
De gemeente Oost Gelre, Dorpsbelangenorganisatie Op Harreveld, inwoners uit Harreveld en ProWonen hebben samen 
met onderzoeksbureau KAW de woonwensen van de inwoners van Harreveld en de woningmarkt in beeld gebracht. 
Hoofddoel van het project is dat het goed wonen in Harreveld is, nu én in de toekomst. De inwoners hebben een 
actieve bijdrage geleverd; de bewonersavonden waren druk bezocht, de enquête is goed ingevuld en er zijn interviews 
gehouden. Op basis van deze uitkomsten is een ontwikkelkader opgesteld. Uitgangspunten zijn ontwikkelen met oog 
voor de toekomst, maximaal benutten van de bestaande woningvoorraad en toevoegingen laten aansluiten bij de 
wensen van de doelgroepen. Het project is eind 2018 afgerond. In 2019 gaan de inwoners zelf in projectgroepen aan 
de slag. ProWonen maakt hier geen vast onderdeel meer vanuit, maar wordt ingeschakeld wanneer dit nodig is.

n Groot onderhoud € 1.748.000,-
n Planmatig onderhoud (keuken, douche en toilet) € 345.000,-
n Contract onderhoud (cv- en schilderwerk) € 410.000,-
n Verhuis onderhoud € 168.000,-
n Reparatie onderhoud € 228.000,-

Aantal woningen naar soort

n Eengezinswoningen met trap 681
n Gelijkvloerse woningen 219
n Appartementen met trap 38
n Appartementen met lift 284
n Zorgwoningen (verhuurt aan zorgorganisaties) 125

Uitgaven onderhoud in Oost Gelre 

Aantal reacties per woningtype 

 APPARTEMENT APPARTEMENT   TWEE ONDER

 MET LIFT ZONDER LIFT HOEKWONING TUSSENWONING EEN KAP

Lichtenvoorde 54 51 77 69 91



n Woningzoekenden in Oost Gelre gemiddeld 5,4 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 Oost Gelre met de lotingsmodellen gemiddeld binnen 10 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.

Voorlichting over 
babbeltrucs
In samenwerking met wooncorporatie 
De Woonplaats, gemeente Oost 
Gelre en de politie hebben we voor-
lichting gegeven over babbeltrucs. 
Ouderen ontrafelden de geheimen 
van babbeltrucs. Voor wie doet u de 
deur open? Een toneelgroep speel-
de drie waargebeurde verhalen na, 
waarbij een oudere in de val wordt 
gelokt. De opkomst was groot en de 
bijeenkomst was een succes!

Brandveilige inpandige 
scootmobielstalling
Bij de Klinke in Lichtenvoorde 
zijn we in 2018 gestart met het 
realiseren van een brandveilige 
inpandige scootmobiel stalling. 
Zodra we klaar zijn is er plek 
voor 8 tot 10 scootmobielen.

Nieuwtjes uit Oost Gelre
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 voor ouderen. In 2018 hebben we 
in Lichtenvoorde een aantal inloopspreekuren in de Treffer 
gehouden en was er een informatiemarkt in het Haantje.

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


