Het jaar 2021
in een notendop
Onze missie

‘Wij bewegen ons van
huis naar mens.’

Onze visie

Vincio Wonen werkt aan vitale buurten, waarin:




 ij samen met onze partners werken
w
aan een mix aan woningen, (huur)
prijzen en woon-milieus.



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

 ij een voortrekkersrol vervullen
w
in het vitaal maken en houden van
de woon- en leefomgeving.

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

Passend toewijzen

Aantallen naar
doelgroep
34

11

dak / thuislozen

mensen met een
lichamelijke beperking

74

mensen met een
verstandelijke beperking

5

overig

196

1191

studenten

seniorenwoningen

Totaal
2.824

636

kleine
huishoudens

358

881

jongerenwoningen

gezinswoningen

In 2021 is onze woningvoorraad
netto met 1 woningen gekrompen:

1

woning
is verkocht

Overige verhuur

253

260

garages

9

parkeer
plaatsen

6

bedrijfsonroerend
goed

maatschappelijk onroerend
goed

Passend en
betaalbaar wonen
316

39

middensegment,
tot huurtoelsaggrens
gegevens

boven
huurtoeslaggrens

Totaal
2.825

1700
betaalbaar

202
zorgwoningen

568
goedkoop

Gemiddelde huurprijs
DAEB:

€503,eind 2019

€522,eind 2020

€526,eind 202

1

Veiligheid

Een straat en buurt die
schoon, heel en veilig is
In 2021 hebben we € 440.000,geïnvesteerd in projecten waarmee
we de leefbaarheid van de woon
omgeving rond ‘onze’ woningen
verbeteren.

Inclusiviteit

Een thuis voor iedereen

6

Met onze partners bouwen we aan
inclusieve buurten, waar iedereen
meetelt en iedereen gelijke kansen
heeft bij het vinden van een thuis.
In 2021 hebben we via de volgende
projecten 25 mensen aan een thuis
geholpen:

1

ZMP kandidaten/
housingPlus

Housing First
kandidaat
geholpen

7

11

housing

statushouders

Meer overlast

Door corona zaten we meer thuis dan
ooit. En hadden we ook iets meer last
van elkaar dan normaal. In 2021 hebben
zijn we meer gewend aan het ‘meer
thuis zijn’. We denken dat daarom
de overlastmeldingen ook weer zijn
afgenomen.

207

274

meldingen
in 2020

meldingen
in 2019

232

meldingen
in 2021

Onderhoud

Het onderhoud
in onze woningen
€ 1.197.000,-

Reparatie
onderhoud
€ 3.022.000

Mutatie
onderhoud

Totaal
€ 10,7 miljoen

(inclusief BKT’s)

Meer weten over de resultaten van Vincio Wonen?
Lees dan hier
jaarverslag 2021.
dezehet
URLvolledige
is nu nog
niet up to date

vinciowonen.nl

€ 6.499.000,-

Planmatig
en contractonderhoud

