
VERKOCHT

Aantal actief
woningzoekenden 2018: 5200

Gehuisvest in 2018: 559

Waar wordt uw 
huur aan besteed?

Stel uw huur is e 500,- 
per maand

Hoe is dan uw huur 
opgebouwd?

Aantal woningen gesloopt

Aantal woningen verkocht

Welk cijfer gaf u ons in 2018? 

Nieuwe 
huurders

 

7,3
Huurders 
met een 

reparatieverzoek 

7,4
Vertrekkende 

huurder

7,7

Aanbod goedkope
woningen 

tot € 417,34

27%
Aanbod betaalbare 
woningen van € 0 

tot € 640,14

96%

Huishoudboekje verhuureenheid  2018
Maandhuur  500
Rentekosten  75
Onderhoudskosten (excl activeringen)  215
Organisatiekosten Thús Wonen  70
Verhuurderheffing en saneringssteun  45
Belasting en verzekering  60
Beschikbaar voor aflossing leningen  35

2018 96
Totale investering 

in woningen

Onderhoud Nieuwbouw

€ 21.036.000  

€ 8.993.00010

Aantal 
woningen 
binnen 
verbeterd 

Aantal 
woningen 
buiten 
onderhoud 
uitgevoerd

Aantal woningen 
nieuw gebouwd

302

769

33

Dokkum, 0800 5511511, info@thuswonen.nl, www.thuswonen.nl

• Onze prestatie in Lioessens, een mooi voorbeeld van een  
 zachte landing bij krimp. Vooruitlopend op sloop zijn daar  
 twee levensloopwoningen gebouwd, met veel positieve  
 effecten op de directe omgeving. Er is een verwaarloosde  
 schuur opgeknapt en een braakliggende kavel is verkocht en  
 bebouwd. 

• De ontwikkelingsgerichtheid van de organisatie, dat een  
 resultaat is van het duurzame inzetbaarheidstraject en de  
 positieve sfeer die er nu heerst. Dit komt gegarandeerd ten  
 goede aan onze huurders. 
• De verdere concretisering van ons duurzaamheidsbeleid. We  
 hebben wat dat betreft in 2018 flink wat stappen gezet. 

E e n v o u d i g  •  V e r b o n d e n  •  O p l o s s i n g s g e r i c h t 

We zijn volop in beweging bij Thús Wonen. Er gebeurt veel, en 
juist dan is het goed om af en toe stil te staan bij wat we samen, 
iedereen die betrokken is bij Thús, hebben bereikt. De naam 
zegt het al: in dit ‘Jaarverslag in één oogopslag’ benoemen 
we de belangrijkste mijlpalen van 2018. De rode draad is trots. 
Want we zijn trots op alles wat er gedaan is en in gang is gezet. 
Dank aan iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt!

Kortom: in 2018 hebben we een relevante bijdrage geleverd aan 
onze doelstellingen voor onze doelgroep. Verder zijn er tal van 
nieuwe initiatieven ingezet waarvan we verwachten dat die de 
komende jaren hun vruchten zullen afwerpen. Dat alles samen 
geeft vertrouwen in de toekomst. Zo slagen we er steeds beter 
in om voor al onze huurders een plek te verzorgen waar zij zich 
thuis voelen.

JAARVERSLAG IN ÉÉN OOGOPSLAG – 2018
IN BEWEGING & TROTS

WE ZIJN EXTRA TROTS OP: 
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