
Het jaar 2020 
in een notendop 

‘Wij bewegen ons van 
huis naar mens.’

    Waarin wij samen met onze partners 
werken een mix aan woningen, 
(huur)prijzen en woonmilieus.

    Waarin iedereen zijn rol en 
verantwoordelijkheid kent; 
wij richten ons primair op het 
huis vesten van huishoudens met 
een laag inkomen en bijzondere 
groepen. 

    Waarin wij een voortrekkersrol 
vervullen in het vitaal maken en 
houden van buurten. 

Samen met onze partners 
en huurders investeren we in 
toekomstbestendige buurten.

In 2020 is onze woning voorraad 
netto met 19 woningen gekrompen:
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Door corona zaten we meer thuis 
dan ooit. En hadden we ook iets 
meer last van elkaar dan normaal.
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Met onze partners bouwen we aan 
inclusieve buurten, waar iedereen 
meetelt en iedereen gelijke kansen 
heeft bij het vinden van een thuis. 
In 2020 hebben we via de volgende 
projecten mensen aan een thuis 
geholpen:
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Een thuis voor iedereen

In 2020 hebben we € 498.027, 
(2019: € 259.744) geïnvesteerd 
in projecten waarmee we de 
leefbaarheid van de woonomgeving 
rond ‘onze’ woningen verbeteren.

Gemiddelde huurprijs 
Woningbezit sociale huur:

Onderhoud
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Meer weten over de resultaten van Vincio Wonen? 
Lees dan hier het volledige jaarverslag 2020.

€ 747.629,  

Verduurzaming

€ 1.243.499, 
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Totaal
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€ 4.970.605,  

Planmatig en 
contractonderhoud

Het onderhoud
in onze woningen
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https://www.vinciowonen.nl/
http://vinciowonen.nl
https://www.vinciowonen.nl/jaarverslag

