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Huur jij een woning bij WormerWonen – of verwacht je dit in de toekomst te doen? 
Dit zijn we de komende periode van plan.

Betaalbaar en gewenst wonen voor mensen met een lager inkomen – dát vinden we bij WormerWonen erg belangrijk. 
We hebben daarom verschillende plannen om dit te realiseren. Lees snel verder voor méér info. 

Meer info Meer weten over de plannen van WormerWonen? 
Stuur ons gerust een mailtje via info@wormerwonen.nl of bel naar 075 642 642 1. 
Meer informatie is ook te vinden via onze website: www.wormerwonen.nl.

Voldoende woningen voor 
een brede doelgroep
Het aantal huishoudens in 
de Zaanstreek groeit, net 
als de woningbehoefte. 
We willen daarom binnen 
vijf jaar vijfhonderd 
nieuwe huurwoningen 
bouwen. Duurzaam en 
levensloopbestendig. 
Voor jong en oud, voor de 
laagste inkomens en voor 
middeninkomens.  

Betaalbare woonlasten
We verhuren woningen 
van goede kwaliteit voor 
een eerlijke prijs. 
Duurzaamheids-
investeringen? Die moeten 
natuurlijk meer comfort, 
maar ook een besparing op 
je energielasten opleveren. 
Zo houden we wonen 
samen betaalbaar.

Minder CO2-uitstoot 
De gemiddelde CO

2
-uitstoot 

van onze woningen gaat 
met 20% omlaag ten 
opzichte van 2018. 
De nieuwe woningen zijn 
(bijna) energieneutraal. 
Bestaande woningen 
verduurzamen we met 
bewezen technieken tot 
gemiddeld energielabel 
A. De verduurzaming 
houden wij in eigen hand, 
de kostenbesparing komt 
rechtstreeks ten goede aan 
de bewoners. 

Een prettige 
woonomgeving en sterke 
buurten 
We gaan voor gevarieerde 
buurten, met woningen 
voor ouderen, gezinnen 
en jongeren, met verschil-
lende inkomens en 
maken doorstroming voor 
middeninkomens mogelijk. 
Een schone en veilige 
woonomgeving vinden 
we iets vanzelfsprekends. 
Samen met jou werken we 
daar dagelijks aan.

Een digitale en 
persoonlijke dienstverlening
24 uur per dag je huur-
zaken regelen via Mijn 
WormerWonen thuis op 
jouw computer of telefoon. 
Toch liever een persoonlijk 
gesprek? Dat kan natúúrlijk 
ook altijd, bel of kom 
langs.

Betrokken bewoners
We vinden het heel 
belangrijk dat je als 
huurder inspraak hebt in 
zaken die je eigen huis 
betreffen. WormerWonen 
werkt daarom aan 
verschillende mogelijk-
heden waarbij bewoners 
betrokken zijn bij en 
meepraten over een thema, 
project of complex.

Een effi ciënte, 
wendbare organisatie
WormerWonen wil zich 
ontwikkelen tot een 
organisatie die extern 
georiënteerd en bij de tijd 
is. Wij wisselen kennis 
en ervaringen uit met 
andere woningcorporaties 
– en dat komt alle partijen 
ten goede en daagt 
medewerkers uit.


