
Wonen in Nederland, dat doen we samen!
Er is inmiddels in veel delen van Nederland een fors woningtekort. De vraag naar woonruimte stijgt, onder
meer door de groei van het aantal kleinere huishoudens, door het toenemende aantal spoedzoekers en door
de vergrijzing. En het aantal beschikbare woningen neemt nauwelijks toe. Begrijpelijk dat daar veel
aandacht naar uit gaat! Voor ons is dat ook een heel belangrijk punt. Daarnaast gaat onze aandacht uit naar
de betaalbaarheid van het wonen en de leefbaarheid in de wijken. U heeft hier een belangrijke stem in. Kiest
u alleen voor het bouwen van koopwoningen of geeft u ook ruimte aan sociale huur? Biedt u inwoners een
financieel betaalbaar huis? En maakt u de keuze om in te zetten op leefbaarheid?

In de gemeente Oost Gelre...

... vind je een woning
Samen met de verschillende Achterhoekse corporaties bieden wij ons woningaanbod aan op
thuisindeachterhoek.nl. De actieve inschrijftijd in jaren bij het aanbodmodel staat in de tabel aan de
linkerkant. De gemiddelde zoektijd in jaren bij de modellen loting en zoekgericht ziet u aan de rechterkant.

... werken we samen met

Verduurzamen en Verhuurdersheffing
Er gaat al veel geld naar het verduurzamen van onze woningen. De euro's die we straks niet meer hoeven af
te dragen aan de Verhuurderheffing, zetten we direct in voor het versnellen van onze
verduurzamingsopgave. Eind 2021 was dit de verdeling van de energielabels voor het totale woningbezit:

Heeft u vragen?
Stelt u ze ons gerust! Belt u mij via telefoonnummer (0545) 28 50 00. Of mail naar
hanke.struik@prowonen.nl.

Graag tot ziens!

Hanke Struik
directeur bestuurder

Welkom bij ProWonen!

Dit is ProWonen
Klik op deze afbeelding en u ziet een filmpje op YouTube. In een notendop: dit is ProWonen.

Misschien bent u al bekend met wooncorporatie ProWonen, misschien niet. Graag vertellen wij in een paar
mails wat wij samen met de gemeente en de huurdersverenigingen doen. Zo weet u wat wij samen voor onze
huurders in de 7.500 woningen in de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre doen.

https://youtu.be/sA-Or2u1KJY
https://www.thuisindeachterhoek.nl/Informatie/Zoeken/
https://www.thuisindeachterhoek.nl/Informatie/Zoeken/
mailto:hanke.struik@prowonen.nl

