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SAMENVATTING 

1. Inleiding 

Woningstichting Woensdrecht wil in haar portefeuillestrategie de wensportefeuille en 
veranderopgave bepalen. De centrale doelstelling hierbij is inzicht te krijgen in de gewenste 
samenstelling van de vastgoedportefeuille in de gemeente en die van de kernen in het 
bijzonder. We kijken hierbij naar de planhorizon tot 2030. 
 
De portefeuillestrategie geeft inzicht in de vraag naar het gewenst aantal woningen per 
kern. We maken de verdiepingsslag naar het aantal sociale en vrije sector huurwoningen, de 
gewenste woonvormen in relatie tot de woonwensen van de doelgroepen, en de verdeling 
van de gewenste huurniveaus. Ook de gewenste vernieuwing van het bezit en het 
energiebeleid voor het woningbezit wordt meegenomen. 
 
Door het in beeld brengen van het huidige en toekomstige woningaanbod en deze te 
spiegelen aan de marktvraag ontstaat inzicht in de veranderopgave. Deze veranderopgave 
vormt de basis voor het maken van prestatieafspraken met de gemeente, maar ook voor de 
verdere invulling van de strategische keuzes op complexniveau en de gewenste spreiding 
van ingrepen in renovatie en verduurzaming. 

2. Ambities en doelstellingen 

In ons ondernemingsplan 2016-2019 zijn een zevental strategische thema’s benoemd die we 
in deze portefeuillestrategie verder uitwerken. De belangrijkste zijn: 

 Beschikbaarheid; we willen voldoende sociale en vrije sector huurwoningen voor onze 
doelgroep; daarnaast willen we ons aanbod afstemmen op de kwalitatieve vraag van 
bijvoorbeeld ouderen en kleinere huishoudens; 

 Betaalbaarheid; we willen betaalbare woningen voor de doelgroep; naast betaalbare 
huren willen we betaalbare woonlasten; 

 Duurzaamheid; we willen duurzame woningen die toekomstbestendig zijn; we willen 
een transitie van ons woningbezit waarbij we het energieverbruik terugbrengen. 

3. De woningmarkt 

3.1 Landelijke ontwikkelingen 
Woningstichting Woensdrecht ziet de volgende trends en ontwikkelingen.  
 
Bij de economische ontwikkelingen zien we een toenemende vraag naar huurwoningen van 
(semi-)starters op de woningmarkt.  
 
Als gevolg van de politieke ontwikkelingen is in 2015 de nieuwe Woningwet 2015 van kracht 
geworden. De uitvoering van de wet heeft impact op de Nederlandse woningmarkt en dus 
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ook op de lokale woningmarkt in ons werkgebied. Bijvoorbeeld door het passend toewijzen 
en de grotere (coördinerende) taak voor de gemeente. 
 
Door de demografische ontwikkelingen moet vooral worden geanticipeerd op ontgroening 
en vergrijzing. Hierbij vindt een verschuiving plaats in de opbouw van de leeftijden.  
Het aantal kinderen en jongeren neemt af (ontgroening) en het aantal ouderen neemt toe 
(vergrijzing).  
 
De extramuralisering is ingezet en zet zich de komende jaren door. 
De verhuiswens van mensen naar een zorgwoning neemt af. 
Enerzijds omdat mensen steeds langer zelfstandig (willen) blijven 
wonen. Anderzijds omdat de overheid de mensen stimuleert 
langer de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Door deze 
ontwikkelingen verschuift de vraag van woningen hoog in de 
woonpiramide naar woningen die lager in de woonpiramide staan. 
Deze ontwikkelingen hebben daarmee ook effect op de druk op 
de huurvoorraad.  
 
Een duurzame leefomgeving wordt net zo normaal als veiligheid, voorzieningen of planmatig 
onderhoud. Het reduceren van CO2-uitstoot, minder energieverbruik en energieneutraal 
wonen, zal zich de komende jaren verder blijven ontwikkelen. Verduurzaming van het 
vastgoed is daar een belangrijk onderdeel van. 
 
3.2 Demografische ontwikkelingen Woensdrecht 
Voor de analyse van de woningmarkt zijn in dit rapport de meest actuele 
woningmarktprognoses van Primos 2016 gebruikt. 
 
De gemeente Woensdrecht bestaat uit de vijf kernen Hoogerheide, Woensdrecht, 
Huijbergen, Ossendrecht en Putte. In de gemeente wonen circa 21.670 inwoners (per 1 
januari 2017).  
 
Primos 2016 prognosticeert tot 2030 voor de gemeente Woensdrecht een gelijkblijvende 
bevolking van circa 21.675 personen, daarna daalt het aantal inwoners met circa 1,3% tot 
2050. De provincie prognosticeert een bevolkingskrimp van 0,3% tot 2030 (peildatum 2017). 
 
Voor de kernen Hoogerheide en Putte is de verwachting dat de bevolking tot 2050 blijft 
groeien. Voor de overige drie kernen wordt een krimp van de bevolking verwacht van 3% 
(Huijbergen), 9% (Ossendrecht) en 13% (Woensdrecht).  
 
Het aantal huishoudens in de gemeente is circa 9.410 huishoudens groot. Het aantal 
huishoudens stijgt volgens Primos tot 2030 met 400 tot 425 huishoudens (+4,4%). Deze 
groei ligt in lijn met de provinciale prognose uit 2017 (+4,2%).  
  

Intramuraal

Beschermd Wonen

Verzorgd Wonen

Levensloopgeschikt

Overige woningvoorraad
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Het aantal huishoudens stijgt door de vergrijzing en de gezinsverdunning. Na 2030 neemt 
het aantal huishoudens tot 2050 af met circa 1,5%. 
 
De kernen Woensdrecht, Ossendrecht en Huijbergen hebben de laagste demografische 
huishoudensgroei tot 2030 (0% tot 3%). De kernen Hoogerheide en Putte hebben tot 2030 
een demografische groei van 7% respectievelijk 5%.  
Na 2030 neemt het aantal huishoudens in Hoogerheide en Putte af en blijft het aantal 
huishoudens in de andere drie kernen redelijk gelijk. 
 
Het aantal 55-plussers neemt tot 2030 met 24% toe en blijft tussen 2030 en 2050 ongeveer 
gelijk. Er vindt binnen de groep wel een verschuiving plaats in leeftijden: 
- Het aantal 75-plus huishoudens neemt met 72% toe; 
- Het aandeel huishoudens van 65 tot 75 jaar neemt tot 2025met circa 10% af maar stijgt 

daarna weer met eenzelfde aandeel; 
- Het aandeel huishoudens van 55 tot 65 jaar neemt tot 2030 met circa 15% toe; vanaf 

2030 daalt de omvang van deze groep huishoudens sterk. 
 
Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens tot 25 jaar neemt tot 2030 met enkele 
tientallen huishoudens af. Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens tussen 25 en 55 
jaar neemt eveneens af, circa 24% tot 2030. De daling zet na 2030 door. 
Het aantal gezinnen neemt volgens de prognose tot 2030 met circa 6% af en blijft daarna 
rond de 3.100 tot 3.150 huishoudens groot. 
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Conclusies gemeente Woensdrecht 
De bevolking blijft tot 2030 volgens de prognose gelijk op circa 21.670 inwoners. Daarna 
wordt tot 2050 een daling van 1,3% verwacht. 
Het aantal huishoudens neemt tot 2030 met 4,4% toe (van 9.410 naar 9.825 huishoudens) 
door: 
- Een stijging van het aantal 75-plus huishoudens; 
- Een stijging van het aantal huishoudens van 55 tot 65 jaar. 
In de periode 2030-2050 wordt een daling van het aantal huishoudens verwacht van 1,5% 
(circa 150 huishoudens). 
De gemiddelde huishoudgrootte neemt af van 2,3 in 2016 naar 2,2 in 2030. 

 
3.3 Huishoudinkomens 
Het aandeel huishoudens onder of rond het sociaal minimum bedraagt in de gemeente circa 
7%. 
 
Van de huishoudens met een inkomen tot € 36.165 woont in de gemeente Woensdrecht 
circa 55% in een huurwoning. De overige huishoudens met een inkomen tot € 36.165 zijn in 
het bezit van een koopwoning. 
 
In 2016 werd circa 76% van de sociale huurwoningen van Woningstichting Woensdrecht 
bewoond door huishoudens met een huishoudinkomen tot € 36.165. Het aandeel 
scheefwoners voor onze sociale huurwoningen lag daarmee in 2016 op circa 24%. In 2013 
lag het aandeel scheefwoners op 28%. 
 

Conclusies huishoudinkomens 
7% van de huishoudens in de gemeente leeft onder of rond het sociaal minimum. 
55% van de doelgroep (huishoudens met een huishoudinkomen tot € 36.165 woont in een 
huurwoning. 
76% van de sociale huurwoningen van Woningstichting Woensdrecht wordt bewoond door 
de doelgroep. Het aandeel huishoudens met een inkomen vanaf € 36.165 dat in een sociale 
huurwoning woont, is afgenomen van 28% (2013) naar 24% (2016). 

4. De vastgoedportefeuille 

De gemeente Woensdrecht telt circa 9.400 woningen. 71% bestaat uit koopwoningen en 
29% uit huurwoningen. Van alle woningen in de gemeente is 89% een grondgebonden 
woning en 11% een appartement (meergezinswoning).  
 
Woningstichting Woensdrecht, Stadlander en Mooiland hebben gezamenlijk 1.822 
huurwoningen. Het aandeel van Woningstichting Woensdrecht is hiervan 61% (1.121 
woningen). Het aandeel meergezinswoningen (huur) is 29%. 
 
Overige kenmerken van de huidige huurvoorraad van de drie corporaties in Woensdrecht 
zijn: 
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 33% van de woningen is gelijkvloers (grondgebonden of appartement met lift); 

 26% van de woningen is gelabeld voor senioren; 

 92% van de woningen heeft een streefhuur onder de liberalisatiegrens (€ 710,68); 

 24% van de huurvoorraad is 50 jaar of ouder; de komende tien jaar bereikt nog eens 
34% de 50-jarige leeftijd; 

 Slechts 3% van de woningen heeft een energie-index die hoger ligt dan 2,1 (oude label E, 
F en G); circa 20% heeft een energie-index tussen de 1,8 en 2,1 (oude label D); 

 48% van de woningen heeft een A of B-label. 

 Het gemiddeld aantal reacties voor een leeggekomen woning bedraagt circa 17 stuks; 

 De gemiddelde zoektijd van huishoudens voor een huurwoning is ongeveer 4 maanden; 

 De nieuwe huurders bestaan vooral uit eenpersoonshuishoudens (42%) en 
tweepersoonshuishoudens (39%).  

5. Uitkomsten strategisch voorraadbeleid 

Alle woningcomplexen zijn geïnventariseerd, geanalyseerd en beoordeeld op basis van de 
productkwaliteit, de marktkwaliteit en de financiële kwaliteit. Deze inventarisatie is 
vastgelegd in het complexenoverzicht.  
Met kennis van de complexen zijn de woningen beoordeeld op hun toekomstwaarde. 
 
De meeste woningen van Woningstichting Woensdrecht hebben voldoende 
toekomstwaarde om nog minimaal 15 jaar door te exploiteren. In totaal gaat het om 981 
woningen. De overige 140 woningen hebben een van de volgende strategieën. 
 
Verkoop 
49 woningen van Woningstichting Woensdrecht staan op de verkooplijst. 39 woningen in 
Hoogerheide en 10 woningen in Woensdrecht. 
Stadlander heeft per 1 juli 2017 nog 177 woningen op de verkooplijst staan. 
 
Herstructurering 
De volgende 91 woningen van Woningstichting Woensdrecht zijn aangemerkt voor 
herstructurering (sloop of renovatie): 
- 46 woningen Huijbergseweg e.o. in Hoogerheide 
- 17 woningen Semmelweisstraat e.o. in Hoogerheide 
- 28 woningen in het gebied Molenakkers in Woensdrecht. 
 
Stadlander en Mooiland hebben geen plannen voor herstructurering. 
 
Nieuwbouw 
In totaal worden door WSW 109 sociale huurwoningen ontwikkeld op diverse locaties: 
- 48 levensloopbestendige woningen in Hoogerheide; 
- 18 levensloopbestendige woningen in Ossendrecht; 
- 25 nultreden appartementen en 18 levensloopbestendige woningen in Putte. 
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Ontwikkeling Woningvoorraad 
Per december 2016 worden in de gemeente door de toegelaten instellingen 1.695 sociale 
huurwoningen en 147 vrijesectorwoningen verhuurd.  
Het aanbod van sociale huurwoningen neemt met circa 105 woningen af door de verkoop 
en neemt 120 woningen toe door sloop en (vervangende) nieuwbouw. Per saldo neemt het 
aanbod met het huidige beleid tot 2030 met 15 sociale huurwoningen toe. 
 

 

6. Scenarioanalyse 

Voor de scenarioanalyse zijn twee varianten gebruikt. Enerzijds de scenarioanalyse uit het 
regionaal woningmarktonderzoek van Rigo1 en anderzijds onze eigen scenarioanalyse. 
 
6.1 Scenario-analyse Rigo  
In deze scenario-analyse is de grootte van de sociale huurvoorraad bepaald in relatie tot een 
lage en hoge demografische groei en een lage en hoge koopkrachtontwikkeling. 
 
De verwachting is dat het aantal huishoudens in de regio Bergen op Zoom tot 2030 met 
3,6% tot 5,7% groeit. Op hoofdlijnen zijn deze verwachtingen voor de toekomst gelijk aan 
enkele jaren geleden. 
Ondanks de toename van het aantal huishoudens zal de behoefte aan huurwoningen in 
West-Brabant, Tholen en Bevelanden, volgens Rigo, de komende jaren stabiliseren en na 
2020 gaan afnemen. Dit geldt ook voor de huurwoningen in het Daeb-segment (< € 711). 
Over de periode 2016 tot 2030 neemt de behoefte in het totale werkgebied bij elk scenario 
af. De afname is met 3.340 woningen het grootst bij het scenario met een positieve 
economische en demografische groei. Uitgaande van de basisvariant qua economische groei 
neemt de behoefte af met 1.750 woningen bij een hogere demografische groei en met 
2.910 bij een lagere demografische groei. Gaat het economisch minder dan neemt de 
behoefte tot 2030 met 1.410 woningen af. De afname van de behoefte vindt plaats tegen de 
achtergrond van een toenemende omvang van de doelgroep van beleid. 
In het onderzoek is verder uitgegaan van constante woonpatronen, waarbij voor ouderen 
wordt gecorrigeerd voor generatieverschillen. 
 
Voor de gemeente Woensdrecht prognosticeert Rigo tot 2030 een gewenste afname van 
210 tot 320 sociale huurwoningen. Dit is 12% tot 19% van het totaal aantal sociale 
huurwoningen van de drie corporaties. 
 

                                                      
1 Rapport “Actualisatie woningmarktonderzoek, grondslag voor de actualisatie van de Visie op Wonen en 
Leven in West-Brabant, Tholen en Bevelanden” van Rigo d.d. 25 oktober 2016 
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Noot: 3.340 huurwoningen is circa 5% van de gehele huurvoorraad; 1.410 huurwoningen is circa 2% 
 

6.2 Scenario-analyse Woningstichting Woensdrecht  
Woningstichting Woensdrecht herkent zich niet in de verwachte afname van het aantal 
sociale huurwoningen. Hierom heeft zij een eigen scenario-analyse opgesteld. 
In deze scenario-analyse is de grootte van de sociale huurvoorraad bepaald in relatie tot het 
effect van veranderende woonpatronen ten aanzien van koop en huur en het effect van 
andere migratievoorspellingen. Basis is de huishoudensprognose Primos 2016. 
 
Op basis van deze twee effecten is een assenkruis opgesteld. De vier kwadranten vormen de 
basis voor de vier toekomstscenario’s. Per scenario wordt bepaald wat de consequenties 
zijn voor de sociale woningvoorraad in de gemeente en haar kernen. 
Hierbij ontstaan een viertal richtinggevende scenario’s.  
 
Veranderende woonpatronen ten aanzien van koop en huur 
De eerste dimensie wordt gevormd door de mate waarin de vraag naar huurwoningen zich 
ontwikkelt.  
 
Bij een negatieve economische ontwikkeling neemt de druk op de huurmarkt toe. De 
belangrijkste reden is de terugval in inkomen en de minder gunstige vooruitzichten op de 
koopmarkt, waardoor huishoudens uitwijken naar de huur. Ook door de flexibele 
arbeidsmarkt, en de daarbij behorende vraag naar flexibele eigendomsvormen, neemt de 
druk op de huurmarkt verder toe.  
 
Bij een positieve economische ontwikkeling neemt de vraag naar huurwoningen af. 
Inkomens nemen toe en de koopmarkt wordt weer bereikbaar. Ook omdat banken weer 
gemakkelijker een hypotheek verstrekken. 
 
Ook de vergrijzing en de mogelijkheid voor starters om te kopen, hebben effect op de vraag 
naar huurwoningen. 
 
  

Lage demografische groei

Positieve variant met een 
koopkrachtstijging van 0,85 procentpunt 

gemiddeld per jaar

Negatieve koopkrachtontwikkeling van 
gemiddeld 0,15 procentpunt per jaar

Hoge demografische groei

- 3.340

-1.410

- 2.910 - 1.750
Scenario II

Scenario I

Scenario III

Scenario IV
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De economische en politieke ontwikkelingen zijn niet voorspelbaar. Voor de komende 
vijftien jaar kiezen we daarom voor een bandbreedte waarbinnen de verhouding van koop 
en huur zich ontwikkelt. We houden een bandbreedte aan voor de vraag naar extra 
huurwoningen tussen -/-5% en +5%. 
 
Veranderende migratie 
Vanuit de demografische opbouw van de bevolking is de groei (of krimp) van het aantal 
huishoudens redelijk goed te voorspellen. De in de prognoses aangehouden uitgangspunten 
voor migratie vormen echter een onzekere factor.  
 
Een afname van de geprognosticeerde positieve migratie heeft een direct gevolg voor het 
aantal huishoudens en het aantal benodigde koop- en huurwoningen. 
 
De bovenzijde van de bandbreedte bepalen we aan de hand van de huishoudprognose van 
Primos 2016. De onderzijde van de bandbreedte bepalen we met het uitgangspunt dat het 
migratiesaldo gelijk is aan nul. 
Het verschil tussen het migratiesaldo = 0 en de Primos prognose 2016 betekent voor de 
gemeente Woensdrecht een verschil van circa 50 sociale huurwoningen. 
 
Conclusie 
De economische en politieke ontwikkelingen zijn niet te voorspellen. Voor de vraag naar 
huurwoningen op de langere termijn houden we daarom de huidige koop-
huurverhoudingen aan. We hebben kennis van de bandbreedte. 
 
De migratie van de afgelopen vijf jaar laat een beperkte toename van het aantal 
huishoudens zien. We houden voor de wensportefeuille een bandbreedte aan tussen 
migratie = 0 en de uitgangspunten van Primos 2016. 
 
Hiermee is voor 2030 de gewenste sociale huurvoorraad in de gemeente Woensdrecht 
bepaald op 1.725 tot 1.775 woningen. Dit zijn 30 tot 80 sociale huurwoningen meer dan de 
huidige 1.695 sociale huurwoningen die door de drie corporaties in de gemeente worden 
verhuurd. 
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Monitoring en bijstelling 
We monitoren jaarlijks de diverse ontwikkelingen en bepalen aan de hand daarvan of we de 
gemaakte keuzes moeten bijstellen. Hierbij rekenen we de consequenties voor onze 
portefeuille opnieuw door. 
 

Conclusie wensportefeuille en veranderopgave 
De drie corporaties wensen 1.725 tot 1.775 sociale huurwoningen in 2030 beschikbaar te 
hebben voor de doelgroep (tot € 36.165) en voor de 18% niet-doelgroep met een hoger 
inkomen (vanaf € 40.349). 
In de gemeente Woensdrecht zijn 1.695 sociale huurwoningen aanwezig. De 
veranderopgave is daarmee 30 tot 80 sociale huurwoningen. 

7. Wensportefeuille en veranderopgave naar beschikbaarheid 

De gewenste woonvormen zijn afgeleid uit de ontwikkelingen van de huishoudens naar 
samenstelling en leeftijd. De woningvraag hebben we onderverdeeld in twee verschillende 
woonvormen: 

 Appartementen met en zonder lift;  

 Grondgebonden woningen (eengezins- en nultreden). 
 
Om de vertaalslag te maken van de verschillende typen huishoudens naar woonvormen is 
gebruik gemaakt van de woonwensen en het feitelijke verhuisgedrag van deze huishoudens. 
 
Als we het gewenste aantal sociale huurwoningen spiegelen aan het toekomstige aanbod 
constateren we voor 2030 een berekend tekort van 15 tot 65 sociale huurwoningen. 
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Voor het vormgeven van de veranderopgave zijn stuurmaatregelen per kern benoemd. Deze 
stuurmaatregelen zijn aansluitend op complexniveau uitgewerkt in het strategisch 
voorraadbeleid. 
 

 

8. Wensportefeuille en veranderopgave naar betaalbaarheid 

Voor Woningstichting Woensdrecht geldt dat 60% tot 70% van de woningzoekenden een 
huishoudinkomen heeft tot aan de inkomensgrens van de huurtoeslag. Om de wachttijd van 
deze doelgroep niet te laten oplopen bieden we ook 60% tot 70% van de nieuw te verhuren 
woningen aan tot de eerste en tweede aftoppingsgrens. 
Van de 60% tot 70% woningzoekenden met een huishoudinkomen tot aan de 
inkomensgrens van de huurtoeslag is 79% een één- en tweepersoonshuishouden en 21% 
een drie of meerpersoonshuishouden. 
 
De uiteindelijke verdeling naar huurniveaus komt hiermee in 2017 uit op: 
- 50% tot 55% van de woningen met een (streef)huurniveau tot € 592,55 is beschikbaar 

voor een- en tweepersoonshuishoudens met een inkomen tot de inkomensgrens 
huurtoeslag;  
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- 60% tot 70% van de woningen met een (streef)huurniveau tot € 635,05 is beschikbaar 
voor de een- en tweepersoonshuishoudens én de drie- en meerpersoonshuishoudens 
met een inkomen tot de inkomensgrens huurtoeslag; 

- 30% tot 40% van de woningen met een (streef)huurniveau tussen € 635,05 en € 710,68 
voor alle huishoudens met een inkomen vanaf de inkomensgrens huurtoeslag. 

 

 
 
Het aandeel woningen met een huur tot de eerste aftoppingsgrens (€ 592,55) is in de 
gemeente Woensdrecht gemiddeld 65%. Het aandeel varieert van 58% (Hoogerheide) tot 
80% (Putte en Huijbergen). Het aandeel woningen met een huur tot de eerste 
aftoppingsgrens is daarmee hoger dan het gewenste aandeel van 50% tot 55%.  
 
Het aandeel woningen tot de tweede aftoppingsgrens (€ 635,05) is in de gemeente 
gemiddeld 75%. Het aandeel varieert van 70% (Hoogerheide) tot 86% (Putte). Het aandeel 
woningen met een huur tot de tweede aftoppingsgrens is daarmee hoger dan het gewenste 
aandeel van 60% tot 70%. Door toepassing van het tweehuurbeleid wordt dit ondervangen 
en kan flexibel worden toegewezen. Dit vereist monitoring van de ontwikkeling van de 
huursom. 
 
Het aandeel woningen tot de liberalisatiegrens (€ 710,68) is gemiddeld 25%. Het aandeel 
varieert van 14% (Putte) tot 30% (Hoogerheide). Het aandeel woningen met een huur tot de 
liberalisatiegrens is daarmee lager dan het gewenste aandeel van 30% tot 40%. 
 
 

Conclusie wensportefeuille en veranderopgave  
De drie corporaties hebben 1.725 tot 1.775 sociale huurwoningen in 2030 beschikbaar in de 
vorm van: 
- 875 tot 975 betaalbare woningen (50% tot 55%) tot de huurtoeslaggrens voor een- en 

tweepersoonshuishoudens met een inkomen tot € 22.100; 
- 175 tot 275 extra betaalbare woningen (10% tot 15%) tot de huurtoeslaggrens voor drie- 

en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot € 30.050; 
- 525 tot 700 middeldure woningen (30% tot 40%) voor alle huishoudens met een 

inkomen tussen € 22.100 (een- en tweepersoonshuishoudens) en € 36.165 voor alle 
huishoudens met een inkomen tussen € 30.050 (drie- en meerpersoonshuishoudens) en 
€ 36.165. 

In het huurprijsbeleid van Woningstichting Woensdrecht is ruimte om de huren bij nieuwe 
verhuringen in lijn te brengen met de gewenste aandelen per huurniveau. 
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9. Wensportefeuille en veranderopgave vrije sector woningen 

Huishoudens met een middeninkomen tussen € 36.165 en € 46.200 zien we ook als onze 
doelgroep die wij willen faciliteren. Het marktaanbod van woningen boven de 
liberalisatiegrens tot circa € 900 is beperkt. 
 
Het bezit van WsWoensdrecht Vastgoed B.V. is 63 woningen groot en bestaat uitsluitend uit 
gelijkvloerse woningen. Dit woningaanbod is geschikt voor ouderen en vrijwel uitsluitend 
gericht op een- en tweepersoonshuishoudens.  
Stadlander heeft 84 woningen met een huur boven de liberalisatiegrens. Bijna alle woningen 
zijn van het type eengezinswoning.  
 
Om de huishoudens met een middeninkomen goed te bedienen verwacht WsWoensdrecht 
Vastgoed B.V. het aanbod van 147 vrijesectorwoningen met 25 tot 50 woningen te kunnen 
uitbreiden: 
- 20 tot 40 woningen voor de discrepantie tussen het huidige aanbod en de vraag; 
- 5 tot 10 woningen voor de toename van de doelgroep middeninkomens (+ 4,2%). 
 
Het gewenste aanbod t.o.v. vrijesectorwoningen komt hiermee op 175 tot 200 woningen. 
Dit aantal is ongeveer 10% van de gewenste huurvoorraad sociale huurwoningen (1.775 tot 
1.875). We geven invulling aan deze veranderopgave door in Vastgoed nieuwbouw te 
realiseren en/of door een deel van de woningen van de woningstichting te verkopen aan 
Vastgoed. 
 

Conclusie wensportefeuille en veranderopgave  
De drie corporaties hebben 175 tot 200 vrijesectorwoningen in 2030 beschikbaar met een 
huur tussen € 700 en € 900. Een toename van 25 tot 50 woningen: 
- 10 tot 20 woningen in Hoogerheide; 
- 10 tot 20 woningen in Ossendrecht; 
- 5 tot 10 woningen in Putte. 

10.      Wensportefeuille en veranderopgave duurzaamheid 

We drukken de duurzaamheid van onze woningen uit in een bouwtechnische kwaliteit, de 
energetische kwaliteit en de functionele kwaliteit.  
 
10.1 Bouwtechnische kwaliteit 
Circa 265 huurwoningen (24%) van Woningstichting Woensdrecht zijn inmiddels 50 jaar of 
ouder. Daarnaast zijn er nog circa 380 woningen (34%) die in de komende 10 jaar de 
levensduur van 50 jaar bereiken. In de praktijk blijkt dat de meeste van deze woningen nog 
voldoende toekomstwaarde voor de huurders en voor de corporatie hebben. Voorwaarde is 
wel dat de woningen op tijd gerenoveerd worden of dat sloop met vervangende nieuwbouw 
plaatsvindt. 
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Woningstichting Woensdrecht heeft afgelopen 10 jaar circa 240 woningen getransformeerd 
door renovatie, sloop, nieuwbouw en verkoop. De totale transitie van de afgelopen 10 jaar 
komt daarmee uit op circa 2% per jaar. 
 
Voor de komende jaren staat een transitie gepland van eveneens circa 255 woningen: 
- 91 woningen zijn benoemd voor herstructurering; 
- 40 woningen zijn benoemd voor renovatie; 
- 15 woningen worden verkocht; 
- 109 woningen worden toegevoegd aan de voorraad. 
 

Conclusie wensportefeuille en veranderopgave bouwtechnische kwaliteit 
Woningstichting Woensdrecht: 
- Heeft afgelopen 10 jaar 240 woningen (circa 2%) getransformeerd; 
- Gaat de komende 10 jaar nog eens 255 woningen transformeren door renovatie, sloop, 

nieuwbouw en verkoop (circa 2%). 

 
10.2 Functionele kwaliteit 
We investeren in de functionele kwaliteit van onze woningen als hiermee de 
toekomstwaarde wordt verhoogd. Wij toetsen bij grootonderhoud/renovatie van een 
doucheruimte onder andere op: 
- het zoveel mogelijk voldoen aan woonkeur; 
- aanwezigheid/mogelijkheid voor een 2e toilet; 
- opstelplaats wasmachine en droger; 
- douchehoek van 90x90cm; 
- voldoende gebruiksruimte voor wastafel, voor toilet en in douchehoek; 
- hoogte toilet en mogelijkheden voor aanpasbaarheid (beugels, douchestoel, etcetera) 

voor seniorenwoningen. 
 

Conclusie functionele kwaliteit 
We investeren in de functionele kwaliteit van onze woningen.  
We monitoren de ontwikkelingen voor ouderen met betrekking tot Domotica en 
zorgconcepten.  

 
10.3 Duurzaamheid 
We investeren om onze woningen duurzamer te maken. We zetten hierbij in op 
transformatie van ons woningbezit dat in belangrijke mate gerealiseerd wordt door middel 
van (vervangende) nieuwbouw. Voor het oudste deel van het woningbezit (jaren 1950 en 
begin jaren 1960) wordt de herstructurering voor 2025 uitgevoerd. De grote groep met 
woningen die daarop volgt (jaren ’70 en eind jaren ’60) kan minimaal 10 jaar en doorgaans 
veel langer geëxploiteerd worden. Deze woningen worden nog wel voorzien van 
energiebesparende maatregelen waarbij dit, doorgaans in combinatie met het planmatig 
onderhoud, op economisch doelmatige wijze kan plaatvinden. Deze woningen zullen in de 
periode tussen 2025 en 2050 gefaseerd worden vervangen door nieuwbouw. Natuurlijk 
blijven wij monitoren of hoogwaardige renovatie een alternatief is.  



Woningstichting Woensdrecht     14 FM Consultants 

Voor het nieuwere gedeelte van het woningbezit wordt in een latere fase beslist op welke 
wijze dit in lijn gebracht wordt met de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit zal 
in belangrijke mate afhangen van de technische vooruitgang, wettelijke mogelijkheden en 
de bijbehorende kosten zoals die zich in het komende decennium gaan ontwikkelen.  
 
Korte termijn 
Woningstichting Woensdrecht onderschrijft het “Convenant Energiebesparing” waarin de 
sociale verhuurders een gemiddeld energielabel B per 31 december 2020 willen behalen 
(energie-index tussen 1,2 en 1,4). Deze doelstelling is gebruikt voor het bepalen van de 
energetische maatregelen en de bijbehorende investeringen. Met onze doelstelling uit ons 
ondernemingsplan om 55% van de woningen te voorzien van een B-label of beter ligt deze 
doelstelling binnen handbereik. De geplande energetische maatregelen actualiseren we in 
het licht van de gewenste doelstellingen op middellange en lange termijn. 
Bij het renoveren van woningen realiseren we graag een energielabel A. Bij de nieuwbouw 
streven we voor de richting naar een energieneutrale woning. 
 
Middellange termijn 
Woningstichting Woensdrecht zet zich in om volgens het streven uit het Energieakkoord een 
woningbezit in 2030 te hebben met een gemiddeld label A, ofwel een EI kleiner dan 1,2.  
Dit is slechts een tussenstap die voor ons niet allesbepalend is, aangezien het hoger doel is 
gelegen in energie-neutraal. Het zal ook richting 2030 belangrijker worden om ons te richten 
op dit hoger doel en hierbij de juiste technische en economische afwegingen te maken. 
 
Lange termijn 
Woningstichting Woensdrecht sorteert de komende jaren voor om in 2050 een energie-
neutraal woningbezit te hebben. Hierbij is het streven dat de woningen niet meer 
afhankelijk zijn van het gasnetwerk en dat deze kosten worden gespaard. De resterende 
energievraag in de vorm van elektriciteit kan op termijn worden verduurzaamd naar groene 
stroom. 
 

Stuurmaatregelen 
In ons op te stellen duurzaamheidsbeleid geven we invulling aan de volgende 
stuurmaatregelen: 
- De gemiddelde energie-index in 2021 bedraagt maximaal 1,40; 
- Bij het renoveren van woningen realiseren we minimaal een energielabel A;  
- Bij de nieuwbouw streven we voor de richting naar een energieneutrale woning; 
- De gemiddelde energie-index in 2030 bedraagt maximaal 1,20; 
- Transformatieopgave in periode 2030 – 2050 richting energieneutraal. 
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11. Financiële consequenties 

Financiële kaders 
De financiële kaders worden enerzijds gegeven door externe stakeholders zoals de 
Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds. En anderzijds door de vastgestelde 
interne afwegingen en kaders uit het reglement financieel beleid en beheer. 
 
Uitgangspunten en veranderopgave 
Voor de financiële doorrekeningen zijn onderstaande beleidsuitgangspunten en 
veranderopgaven aangehouden. Alle bedragen zijn inclusief btw. In de meerjarenbegroting 
is de financiële positie doorgerekend tot en met 2027. 
 
Verkoop 
In de begroting 2018 en verder is rekening gehouden met de verkoop van 10 woningen in de 
periode 2018 tot en met 2027. Voor de verkoop is uitgegaan van een opbrengst van  
€ 1.400.000. 
 
Herstructurering (sloop/vervangende nieuwbouw of hoogrenovatie) 
In de financiële doorrekeningen gaan we uit van de herstructurering van de genoemde 
gebieden aan de Burgemeester Moorsstraat, Molenstraat, Semmelweisstraat, Molenakkers 
en een gedeelte van het woningtype 7 (valt net buiten de horizon van 2027). In het model 
van de meerjarenbegroting worden de verwachte stichtingskosten geïndexeerd. De in totaal 
verwachte uitgaven bedragen € 29 miljoen. 
 
Nieuwbouw (additioneel) 
Voor de periode 2017 tot en met 2030 is een additionele nieuwbouw voorzien. In het model 
van de meerjarenbegroting worden de verwachte stichtingskosten geïndexeerd. De in totaal 
verwachte uitgaven bedragen € 27 miljoen. 
 
Aankopen 
Bij enkele herstructureringscomplexen is aangegeven om mogelijk bestaand bezit aan te 
kopen om de plannen mogelijk te maken. Aangezien in de afgelopen jaren reeds 
geanticipeerd is op deze ontwikkeling is er nog maar één woning die aangekocht dient te 
worden.  
 
Huurniveaus 
Voor de jaarlijkse huurverhoging is gerekend met een inflatievolgende huurverhoging. 
Woningstichting Woensdrecht gaat uit van huurharmonisatie binnen de wettelijke kaders en 
gericht op het passend toewijzen van de doelgroepen.  
 
Energetische lasten 
Om de energetische doelstellingen te halen zijn de investeringen doorgerekend. Een groot 
gedeelte van de energetische verbetering wordt bereikt door (vervangende) nieuwbouw.  
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De overige woningen worden daarnaast voorzien van energiebesparende maatregelen waar 
dit, doorgaans in combinatie met het planmatig onderhoud, op economisch doelmatige 
wijze kan plaatvinden. De extra onderhoudsuitgave die hiervoor is ingerekend in de 
meerjarenbegroting bedraagt in totaal € 5,4 miljoen, ruim een half miljoen euro per jaar. 
 
Uitkomsten doorrekeningen 
In de financiële meerjarenbegroting 2017-2027 zijn alle activiteiten en maatregelen 
doorgerekend. Geconcludeerd wordt dat wij over voldoende financiële draagkracht 
beschikken om het strategisch woningvoorraadbeleid uit te voeren. Er is en blijft sprake van 
een gezonde financiële positie waarbij de levensvatbaarheid en financierbaarheid 
gewaarborgd is.  
 
Uit de gepresenteerde streefwaarden en prestatie-indicatoren blijkt dat Woningstichting 
Woensdrecht en WsWoensdrecht Vastgoed B.V. zowel enkelvoudig als geconsolideerd 
gedurende de komende jaren (2017-2027) aan alle kengetallen voldoen. Er is sprake van een 
gezonde financiële basis om de gepresenteerde meerjarenplannen op een financieel 
verantwoorde wijze te realiseren.  
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Omschrijving strategie per complex 

Hoogerheide 

 

Complex 101.1; Huijbergseweg 56 t/m 74, Burg. Moorsstraat 2 t/m 22, 1, 5 t/m 19 en  
Past. V. Roesselstraat 1 t/m 31 
 
Het complex bestaat uit 46 eengezinswoningen uit 
1948. 
 
Onderhoud 
Het laatste groot onderhoud is in 1988 uitgevoerd 
(o.a. geïsoleerde daken en nieuwe schoorstenen). 
 
Woonkwaliteit 
De woningen hebben een grote woonkeuken. 
De doucheruimte is klein. Alle vertrekken 
(woonkamer, slaapkamers) zijn aan de kleine kant. 
Alle woningen hebben een (binnen)berging. De cv-
installatie hangt op de overloop of in de aanbouw 
achter. 
 
Energetische aspecten 
De woning heeft een gemiddelde EI van 1,97. 
 
Woonomgeving 
De meeste woningen hebben geen voortuin. De 
woningen bevinden zich nabij het sportveld. 
Eén woning is particulier bezit. 
 
Verhuurbaarheid 
De woningen worden wanneer ze muteren verhuurd met tijdelijk verhuur. 
 
Strategie  
Herstructurering in 2020 – 2022. 
Er is een woning die grenst aan een particuliere woning waarbij het wenselijk is als deze vrij 
komt te verkopen (Burg. Moorsstraat 22), hierdoor blijven er bij herstructurering 2 blokken 
van 2 staan. Het is wenselijk de vervangende nieuwbouw in 3 fases uit te voeren. 
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Complex 101.11; Wouwbaan 145, 155 en 161 en Putseweg 79 en 81 
 
Het complex bestaat uit 5 eengezinswoningen uit 1956.  
De woningen zijn in het verleden gekocht van een pensioenfonds. 
 

Onderhoud 
Geen bijzonderheden. 
 
Woonkwaliteit 
De woningen hebben een zolder met vlizotrap, een 
relatief grote tuin en een kleine doucheruimte. 
 
Energetische aspecten 
De woning heeft een gemiddelde EI van 1,86. De 
woningen zijn niet geïsoleerd. Door koudebruggen 
en beperkte spouwbreedte is een B of C-label niet te realiseren. 
 
Woonomgeving 
De woningen liggen versnipperd tussen particulier bezit. 
 
Verhuurbaarheid 
De huidige bewoners accepteren geen werkzaamheden aan de woning. 
 
Strategie  
Verkoop. 
 
 
Complex 102.3; Burg. Moorsstraat 38 t/m 48 
 
Het complex bestaat uit 6 eengezinswoningen uit 1958. 
 
Onderhoud 
In 2008 zijn bad- en toiletruimte vervangen. De 
woningen zijn in 2010 gerenoveerd (nieuwe 
kozijnen, spouwisolatie, dakisolatie, voegwerk en 
dakpannen) 
 
Woonkwaliteit 
De woning Burg. Moorsstraat 38 is een WMO-
aangepaste woning met slaap- en badkamer op de 
begane grond.  
De woningen hebben een grote bergzolder, een 
kleine keuken, kleine doucheruimte en kleine 3e slaapkamer. Er is geen tweede toilet op de 
verdieping. 
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Energetische aspecten 
De woningen hebben een gemiddeld energielabel C.   
 
Woonomgeving 
Geen bijzonderheden. 
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. 
 
Strategie  
Doorexploiteren tot 2035 met een energetische ingreep richting een energie-index kleiner 
1,4 (B-label). 
 
 
Complex 102.4; Burg. Moorsstraat 39 t/m 47, Molenstraat 1 t/m 7, 11 t/m 15, V.d. 
Dilftstraat 2 t/m 16, 21 t/m 33, 37 t/m 43 en J. Adriaansenstraat 1 t/m 7, 11 t/m 17 
 
Het complex bestaat uit 39 eengezinswoningen uit 1959.  
 
Onderhoud 
De woningen zijn in 2003 gerenoveerd. 
 
Woonkwaliteit 
De woningen hebben een vier relatief kleine 
slaapkamers en de doucheruimte is klein. 
 
Energetische aspecten 
De woning heeft een energie-index van 1,48. 
 
Woonomgeving 
Geen bijzonderheden. 
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. 
 
Strategie  
Doorexploiteren tot 2035 met een energetische ingreep richting een energie-index kleiner 
dan 1,4 (B-label). 
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Complex 102.16; Molenstraat 21 t/m 31 
 
Het complex bestaat uit 6 eengezinswoningen uit 1964. 
 
Onderhoud 
De badkamers, toiletten en keukens zijn in het 
recente verleden vernieuwd. De woningen zijn in 
2010 gerenoveerd (nieuwe kozijnen, 
spouwisolatie, dakisolatie, voegwerk en 
dakpannen) 
 
Woonkwaliteit 
De woningen hebben een grote doucheruimte en 
grote bergzolder met vlizotrap. De woningen 
hebben een kleine woonkamer en 3e slaapkamer van slechts 4 m2. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een energielabel variërend van C tot en met E. Een deel van de 
woningen is matig geïsoleerd, omdat de bewoners niet mee wilde doen met een 
isolatieprogramma.  
 
Woonomgeving 
Geen bijzonderheden. 
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. 
 
Strategie  
Doorexploiteren tot 2035 met een energetische ingreep richting een energie-index kleiner 
dan 1,4 (B-label). 
 
 
Complex 103.6; Sondermanlaan 1 t/m 35, 2 t/m 22, R. Kochstraat 4, 6, 8, 
Semmelweisstraat 2 t/m 28, Lindberghlaan 1 t/m 21, 6, 8, 14, 16, 20, 22, KLM-laan 39, 41, 
47 t/m 57 en Laan Olieslagers 8 en 12 
 
Het complex bestaat uit 73 eengezinswoningen uit 
1965.  
Onderhoud 
De woningen zijn circa 25 jaar geleden 
gerenoveerd (dak, voegwerk en na-isolatie). De 
woningen hebben nog een asbestriolering en een 
houten vloer. 
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Woonkwaliteit 
De woningen hebben een kleine keuken. 
 
Energetische aspecten 
De gemiddelde energielabel is C maar in de woningen onderling zitten verschillen. 
 
Woonomgeving 
Een aantal woningen ligt in een woonzorgzone (R. Kochstraat/Semmelweisstraat).  
Voordeel van de Sondermanlaan is dat de ligging aan het hofje mooi is.  
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. We hebben veel woningen van ditzelfde type in ons bezit. 
 
Strategie  
Herstructurering rond 2025 in combinatie met de centrumplannen: R. Kochstraat 4, 6 en 8 
en Semmelweisstraat 2 t/m 28:  
Verkoop: Laan Olieslagers 8 en 12. 
Doorexploiteren tot 2035 met een energetische ingreep richting een energie-index tussen 
1,2 en 1,4 (B-label): overige adressen. 
 
Overwegen om de woningen aan de Lindberghlaan 6, 8, 14, 16, 20, 22 aan de verkooplijst 
toe te voegen (gelegen tussen particuliere woningen). 
 
Complex 104.7; Fokkerlaan 8 t/m 34, 11 t/m 15, 21 t/m 31, Suijkerbuijkstraat 1 t/m 17, 21, 
23, 2 t/m 32, Plesmanlaan 23 t/m 43, 47 t/m 53, Parmentierlaan 4 t/m 8, 14 t/m 26, 7 t/m 
11, 15, 17, 21 t/m 31 en Smyrnofflaan 3 t/m 13, 17 t/m 25 
 
Het complex bestaat uit 97 eengezinswoningen uit 1966.  
 
Onderhoud 
Het laatste groot onderhoud is rond 1990 
uitgevoerd. De kozijnen zijn nauwelijks nog te 
repareren. Veel lekke beglazing. De dakpannen 
(met isolatie) zijn uit 2004. 
 
Woonkwaliteit 
De woningen hebben een grote bergzolder. 
De woning is klein en de trapkast is tevens de 
meterkast. De doucheruimte en 3e slaapkamer zijn erg klein. Bij circa een derde van de 
woningen is de doucheruimte verplaatst naar de kleine slaapkamer. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben deels een energielabel C maar het merendeel is een D-label.  
De woningen zijn niet voorzien van vloerisolatie. 
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Woonomgeving 
Geen bijzonderheden. 
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. We hebben veel woningen van ditzelfde type in ons bezit. 
 
Strategie  
Omdat we zoveel dezelfde woningen in bezit hebben wordt er gekozen voor een spreiding 
van strategieën.  
Circa 50% van de woningen renoveren in 2020-2025 met een energetische ingreep richting 
een energielabel B of indien mogelijk een A. Daarna doorexploiteren tot 2040. We geven 
extra aandacht aan de uitstraling van de woningen om meer differentiatie in de wijk te 
krijgen. Onderdelen van de kozijnen van de te renoveren woningen worden gebruikt voor 
het in stand houden van de kozijnen.  
Circa 25% van de woningen doorexploiteren met instandhoudingsonderhoud om in de 
periode 2025-2030 te herstructureren. 
Circa 25% van de woningen in stand houden tot minimaal 2030 met basisonderhoud. 
Renovatie of herstructurering van deze woningen tussen 2030-2040. 
 
Complex 104.13; Suijkerbuijkstraat 34 t/m 48, 25 t/m 43. 
 
Het complex bestaat uit 18 eengezinswoningen 
1973.  
 
Onderhoud 
In 2009/2013 heeft groot onderhoud plaats 
gevonden: het voeg- en metselwerk is hersteld, 
kozijnen zijn vervangen met HR++-glas, daken zijn 
geïsoleerd. 
 
Woonkwaliteit 
Geen bijzonderheden. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een energielabel B. 
 
Woonomgeving 
Geen bijzonderheden. 
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. 
 
Strategie  
Doorexploiteren tot 2035. 
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Complex 105.8; Laan Olieslagers 18 t/m 68, Bleriotlaan 2 t/m 36 en Geyssendorfferlaan 1 
t/m 25, 29 
 
Het complex bestaat uit 58 eengezinswoningen uit 1968.  
 
Onderhoud 
In 2013 zijn de woningen gerenoveerd. 
 
Woonkwaliteit 
De woningen hebben een vierde slaapkamer en 
een grote bergzolder. De doucheruimte is klein. Bij 
circa een derde van de woningen is de 
doucheruimte verplaatst naar kleine slaapkamer 
aan de voorzijde. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben op een enkele uitzondering na een energielabel B. 
 
Woonomgeving 
Geen bijzonderheden. 
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. 
 
Strategie  
Doorexploiteren tot 2035.   
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Complex 105.9; Mgr. Ariënsstraat 2 t/m 24, 35 t/m 45 
 
Het complex bestaat uit 18 eengezinswoningen uit 1971.  
 
Onderhoud 
In 2011 zijn de woningen gerenoveerd. 
 
Woonkwaliteit 
Bij de renovatie is de badkamer verplaatst naar de kleine 
slaapkamer aan de voorzijde. De woningen hebben een 
grote bergzolder en een kleine tuin. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een energielabel B. 
 
Woonomgeving 
Het complex ligt dicht bij het centrum en er is relatief weinig groen in de buurt. 
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. 
 
Strategie  
Doorexploiteren tot 2035. 
 
 
Complex 106.12; K. Onnesstraat 1 t/m 13, 2 t/m 38, Keesomstraat 8 t/m 30 en 
Huijgensstraat 2 t/m 14 
 
Het complex bestaat uit 45 eengezinswoningen uit 1972.  
 
Onderhoud 
De binnenzijde van de woningen is gerenoveerd. 
 
Woonkwaliteit 
De woningen hebben een vaste trap naar de grote 
bergzolder. Het dak is matig geïsoleerd en vertoont 
lekkages met name nabij de schoorsteen. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een energie C of D. 
 
Woonomgeving 
Geen bijzonderheden. 
 
Verhuurbaarheid 
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Geen bijzonderheden. 
 
Strategie  
Doorexploiteren tot 2035 inclusief vernieuwen van het dak en het verbeteren naar een 
energie-index lager dan 1,2 (A-label). 
 
 
Complex 106.14; Gravesandestraat 19 t/m 29, Keesomstraat 38 t/m 48 en B. Ballotstraat 2 
t/m 40  
 
Het complex bestaat uit 32 eengezinswoningen uit 1974.  
 
Onderhoud 
Geen bijzonderheden. 
 
Woonkwaliteit 
De woningen hebben een vaste trap naar de grote 
bergzolder. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een matige dakisolatie en 
een energielabel C of D. 
 
Woonomgeving 
Geen bijzonderheden. 
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. 
 
Strategie  
Doorexploiteren tot 2035 en het verbeteren naar een energie-index lager dan 1,2 (A-label), 
bijvoorbeeld door aanpak van het dak. 
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Complex 108.12; Huijgensstraat 23 t/m 37, 43, 47 en 49 
 
Het complex bestaat uit 11 eengezinswoningen uit 1972.  
 
Bijzonderheden 
De woningen aan de Huijgensstraat 43 t/m 49 
liggen in een doodlopend straatje.  
Huisnummer 45 is ooit verkocht. 
 
Onderhoud 
De binnenzijde van 8 van de 11 woningen is 
gerenoveerd. 
 
Woonkwaliteit 
De woningen hebben een vaste trap naar de grote bergzolder. Het dak is matig geïsoleerd 
en vertoont lekkages met name nabij de dakkapellen. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een energielabel D. 
 
Woonomgeving 
Geen bijzonderheden. 
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. 
 
Strategie  
Doorexploiteren tot 2035 inclusief vernieuwen van het dak en het verbeteren naar een 
energie-index lager dan 1,4. 
Overwegen de drie woningen aan de Huijgensstraat 43, 47 en 49 uit de verkoopstrategie te 
halen, in verband met de goede verhuurbaarheid. 
 
 
Complex 109.22; Pr. Hendrikstraat 40 t/m 42C  
 
Het complex bestaat uit 8 HAT-woningen uit 1983.  
 
Woonkwaliteit 
De woningen zijn erg klein. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een energie-index van 1,28. 
 
Woonomgeving 
Geen bijzonderheden. 
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Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. 
 
Strategie  
Doorexploiteren. 
 
 
Complex 110.25; Mgr. Poelsstraat 25 t/m 77 
 
Het complex bestaat uit 27 eengezinswoningen uit 
1986.  
 
Woonkwaliteit 
De woningen hebben geen derde slaapkamer, 
maar wel een vaste trap naar een grote 
bergzolder. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een energie-index van 1,27. 
 
Woonomgeving 
Geen bijzonderheden. 
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. 
 
Strategie  
Doorexploiteren. 
 
 
Complex 111.28; St. Lucasplein 22 t/m 132 
 
Het complex bestaat uit 56 seniorenappartementen uit 1994.  
 
Bijzonderheden 
45% van de woningen heeft geen tweede 
slaapkamer. 
De woningen zijn voorzien van een 
intercominstallatie en elektronische sloten op de 
voordeuren. 
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In het complex zijn de volgende voorzieningen aanwezig: 

 Twee logeerkamers; 

 Ontmoetingsruimte met activiteiten; 

 Ruimte voor feesten en partijen; 

 Biljart; 
Het gedeelte van het complex dat zich aan de noordkant bevindt is minder in trek bij de 
huurders. 
 
Strategie  
Doorexploiteren.  
Onderzoeken of het mogelijk is pv-panelen aan te brengen voor de verlichting van de 
gemeenschappelijke ruimten. 
 
Complex 112.30; Oostlaan 1 t/m 53 
Het complex bestaat uit 7 appartementen voor 
een-/tweepersoonshuishoudens, 2 maisonnettes 
en 18 seniorenappartementen (bouwjaar 1998).  
 
Bijzonderheden 
De 7 appartementen hebben geen lift. 
Aandacht voor het detail van de aansluiting 
metselwerk op de galerij. 
 
Strategie  
Doorexploiteren. 
 
Complex 113.27; Wouwbaan 3 t/m 21 
 
Het complex bestaat uit 10 grondgebonden 
seniorenwoningen uit 1992.  
 
Bijzonderheden 
De woningen bevinden zich bij de hoofdstraat in 
het centrum vlakbij een supermarkt. 
De slaapkamer van de woningen is klein waardoor 
geen kast geplaatst kan worden (bij een 
tweepersoonsbed). 
 
Strategie  
Doorexploiteren. 
 
 



Woningstichting Woensdrecht     29 FM Consultants 

Complex 114.32; Raadhuisstraat 91 t/m 101d 
 
Het complex bestaat uit 24 duurdere 
appartementen voor senioren uit 2003.  
 
Bijzonderheden 
Het complex bevindt zich in het centrum boven 
een supermarkt. 
 
Strategie  
Doorexploiteren. 
 
 
Complex 115.35; Heideduinstede 1 t/m 20 
 
Het complex bestaat uit 20 
seniorenappartementen uit 2005.  
 
Bijzonderheden 
De corporatie heeft de wens om de 
puntenwaardering te verhogen in verband met de 
aangeboden zorg. 
De grond is in erfpacht. Verhuring/selectie 
kandidaten vindt plaats via de gemeente. 
 
Strategie  
Doorexploiteren. 
 
 
Complex 117; Hof van Holland 12 t/m 38 en 17 t/m 35 
 
Het complex bestaat uit 24 appartementen uit 2012. 
 
Strategie 
Doorexploiteren 
 
 
Complex 118; Putseweg 99 t/m 109, Dr. De Bruijnlaan 4 t/m 26, Maststraat 45 t/m 55, Op 
d’Hei 4 t/m 10, Mgr. Poelsstraat 6 t/m 28 en Aalbersestraat 23 t/m 27 
 
Het complex bestaat uit 42 levensloopbestendige woningen uit 2012 en 2015. 
 
Strategie  
Doorexploiteren 
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Complex 119; Mgr. Poelsstraat 4, 16, 18, 30 en Aalbersestraat 21 en 29 
 
Het complex bestaat uit 6 levensloopbestendige woningen uit 2015. 
 
Strategie 
Doorexploiteren 
 
 
Complex 201.15; de Anjer 1 t/m 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 28, 31, 33, 36 t/m 42, 
de Narcis 1 t/m 8, 10 t/m 13, 15, 16, 18 t/m 28, Rozenlaan 31 t/m 46 
 
Het complex bestaat uit 68 eengezinswoningen uit 1977. 
 
Onderhoud 
De woningen zijn na-geïsoleerd (dubbel glas) en 
voorzien van een cv-combiketel. In 2011 is de 
gevelbetimmering vervangen.  
 
Woonkwaliteit 
De woningen bestaan zowel uit driekamer-, 
vierkamer-, als vijfkamerwoningen. 
Een groot aantal woningen heeft een 
parkeergelegenheid op eigen terrein. 
Een aantal woningen (circa 20%) heeft een relatief kleine tuin. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een gemiddelde energie-index van 1,56.  
 
Woonomgeving 
De omgeving is opgebouwd uit woonerven. De sociale controle is gering en “verpaupering” 
ligt op de loer. 19 woningen zijn inmiddels verkocht.  
 
Verhuurbaarheid 
Enkele “afgelegen” delen van de wijk zijn niet in trek. 
 
Strategie  
Het huidige verkoopprogramma van de 38 woningen doorzetten: nog 19 woningen 
verkopen. 
Alle overige woningen doorexploiteren tot 2035 met een energetische ingreep richting een 
energie-index tussen 1,2 en 1,4. 
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Complex 201.17 de Hazelaar 1 t/m 6, 13 t/m 17, de Papaver 23 t/m 26, de Berk 18 t/m 23, 
24 t/m 28; de Zonnebloem 23 t/m 28, de Jasmijn 9 t/m 13, 15 t/m 17, 23, 24 en 25 
 
Het complex bestaat uit 42 eengezinswoningen uit 1981. 
 
Onderhoud 
De woningen zijn na-geïsoleerd (dubbel glas) en 
voorzien van een cv-combiketel.  
 
Woonkwaliteit 
De badkamers en toiletten zijn in 2016 gerenoveerd. 
De platte daken worden vervangen. De eindwoningen 
van de woningblokken bestaan uit seniorenwoningen 
(complex 202.18). Het complex staat in een 
gemêleerde wijk met huur- en koopwoningen. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een gemiddelde energie-index van 1,58.  
 
Woonomgeving 
De omgeving is opgebouwd uit woonerven.  
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. 
 
Strategie  
Doorexploiteren tot 2035 met een energetische ingreep richting een energie-index tussen 
1,2 en 1,4. 
 
 
Complex 202.18; de Hazelaar 7 en 18, de Papaver 22 en 27, de Berk 22, de Zonnebloem 22, 
de Jasmijn 14 en 22 
 
Het complex bestaat uit 8 seniorenwoningen uit 1981. 
 
Onderhoud 
De woningen zijn na-geïsoleerd (dubbel glas) en 
voorzien van een cv-combiketel.  
 
Woonkwaliteit 
De douche- en toiletruimtes zijn gerenoveerd en 
samengevoegd. De platte daken worden vervangen. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een gemiddelde energie-index van 1,54.  
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Woonomgeving 
De omgeving is opgebouwd uit woonerven. De seniorenwoningen liggen verspreid door de 
wijk. 
 
Verhuurbaarheid 
De woningen zijn voor senioren wat lastiger verhuurbaar, de nabijgelegen supermarkt gaat 
op termijn weg. 
 
Strategie  
Doorexploiteren tot 2035 met een energetische ingreep richting een energie-index tussen 
1,2 en 1,4. 
 
 
Complex 203.19; De Jasmijn 33 t/m 52 
 
Het complex bestaat uit 20 kleine appartementen uit 1982 ten behoeve van jongeren.  
 
Woonkwaliteit 
De douche- en toiletruimtes zijn gerenoveerd. De 
uitstraling van de woningen is minder. De 
woningen worden uitsluitend toegewezen aan 
jongeren tot 23 jaar. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een energielabel B. 
 
Strategie  
Doorexploiteren. 
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Complex 203.23; de Acacia 1 t/m 8 
 
Het complex bestaat uit 8 kleine appartementen uit 1984 ten behoeve van jongeren. 
 
Woonkwaliteit 
De douche- en toiletruimtes zijn gerenoveerd. De 
woningen lijken op eengezinswoningen maar zijn 
uitgevoerd als duplexwoning. De woningen 
hebben de mogelijkheid om omgebouwd te 
worden tot eengezinswoning. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een energielabel B. 
 
Strategie  
Doorexploiteren. 
 
 
Complex 204.21; de Eik 19, 21 t/m 24, 26, 28 t/m 31, de Acacia 10, 13, 15, 16, 18, 20 t/m 
23 en 27 
 
Het complex bestaat uit 12 eengezinswoningen en 8 hoekoplossingen (met een beneden- en 
bovenwoning) uit 1984.  
 
Bijzonderheden 
De woningen liggen versnipperd in een lintbebouwing 
en in een woonerfachtige omgeving. 
In het complex bevinden zich vier hoekoplossingen 
met op de begane grond een seniorenwoning en op 
de verdieping een bovenwoning. 
 
Energetische aspecten 
Hoekoplossingen: gemiddelde energie-index van 1,26. 
Eengezinswoningen: gemiddelde energie-index van 1,56. 
 
Strategie  
12 eengezinswoningen verkopen. De hoekoplossingen doorexploiteren. 
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Complex 204.26; de Wilg 1 t/m 38 
 
Het complex bestaat uit 34 eengezinswoningen en 4 
seniorenwoningen uit 1987/1988. 
 
Bijzonderheden 
De vier seniorenwoningen bevinden zich in de hoeken 
van de woningblokken.  
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een gemiddelde energie-index 
van 1,14. 
 
Strategie  
Doorexploiteren. 
 
 
Complex 205.29; Struikenlaan 2 t/m 34 
 
Het complex bestaat uit 17 nultredenwoningen uit 
1996. 
 
Bijzonderheden 
De woningen hebben een kleine woonkamer en een 
grote (woon)keuken. De woningen worden verhuurd 
aan senioren. 
 
Strategie  
Doorexploiteren. 
Eventueel pv-panelen aanbrengen om de energie-index te verbeteren naar een A-label.  
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Woensdrecht 

 
Complex 301.3; Molenakkers 4, 6, 8 en 10 
 
Het complex bestaat uit 4 eengezinswoningen uit 
1958. 
 
Onderhoud 
De woningen zijn op, het dak is slecht en de woningen 
zijn nooit gerenoveerd.  
 
Woonkwaliteit 
De badkamers zijn heel klein (1,5 m2). Huisnummer 10 
is aangepast met een aanbouw in het kader van WVG. 
 
Energetische aspecten 
De gemiddelde energie-index is 1,82. De woningen hebben grotendeels enkel glas. 
 
Woonomgeving 
De woningen liggen op een mooie locatie in het centrum. 
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. 
 
Strategie  
Herstructurering. De voorkeur gaat uit naar sloop van deze woningen en te vervangen voor 
nieuwbouw. 
 
 
Complex 301.5; Berglaan 1 t/m 19, 14 t/m 22 en 26 
 
Het complex bestaat uit 16 eengezinswoningen uit 
1961. 
 
Bijzonderheden 
De woningen die naast het complex 301.3 en 301.7 
liggen meenemen in de herstructureringsopgave. 
 
Onderhoud 
De woningen zijn op, het voegwerk is slecht en de 
woningen zijn nooit gerenoveerd.  
 
Woonkwaliteit 
De woningen hebben 4 kleine slaapkamers, ook de badkamers zijn klein.   
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Energetische aspecten 
De gemiddelde energie-index is 1,97. De woningen hebben grotendeels enkel glas. 
 
Woonomgeving 
Het grootste deel van de woningen ligt aan een éénrichtingsstraat. 
 
Verhuurbaarheid 
De woningen zijn lastiger te verhuren. 
 
Strategie  
Deels herstructurering: de voorkeur gaat uit naar sloop van de woningen aan de oneven 
zijde. De voorkeur voor de woningen aan de even zijde is doorexploiteren en komen 
eventueel in aanmerking om toe te voegen aan het verkoopprogramma.  
 
 
Complex 301.7; Molenakkers 14 t/m 42, Mgr. Van Mensstraat 32 t/m 54, Van de 
Zandestraat 5, 7, 13, 15, 19, 21, 4 t/m 16, Stallaertstraat 5 t/m 11, 24, 26 en 30 
 
Het complex bestaat uit 47 eengezinswoningen uit 
1968. 
 
Onderhoud 
Het laatste groot onderhoud is rond 1990 uitgevoerd. 
De kozijnen zijn nauwelijks nog te repareren. Veel 
lekke beglazing. De dakpannen (met isolatie) zijn uit 
2004. 
 
Woonkwaliteit 
De woningen hebben een grote bergzolder. 
De woning is klein en de trapkast is tevens de meterkast. De doucheruimte en 3e slaapkamer 
zijn erg klein. Bij circa een derde van de woningen is de doucheruimte verplaatst naar de 
kleine slaapkamer. 
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een energielabel C of D. De woningen zijn niet voorzien van 
vloerisolatie. 
 
Woonomgeving 
Geen bijzonderheden. 
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. We hebben veel woningen van ditzelfde type in ons bezit. 
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Strategie  
De voorkeur van de 15 woningen aan Molenakkers gaat uit naar renovatie. De 9 woningen 
aan de Van de Zandestraat 5, 7, 13, 15, 19, 21 en Stallaertstraat 24, 26 en 30 verkopen. 
 
Omdat we zoveel dezelfde woningen in bezit hebben wordt er gekozen voor een spreiding 
van strategieën. Indien negen woningen verkocht worden resteert voor 38 woningen een 
opsplitsing van: 
Circa 50% van de woningen renoveren in 2020-2025 met een energetische ingreep richting 
een energielabel B of indien mogelijk een A. Daarna doorexploiteren tot 2040. We geven 
extra aandacht aan de uitstraling van de woningen om meer differentiatie in de wijk te 
krijgen. Onderdelen van de kozijnen van de te renoveren woningen worden gebruikt voor 
het in stand houden van de kozijnen.  
Circa 25% van de woningen doorexploiteren met instandhoudingsonderhoud om in de 
periode 2025-2030 te herstructureren. 
Circa 25% van de woningen in stand houden tot minimaal 2030 met basisonderhoud. 
Renovatie of herstructurering van deze woningen tussen 2030-2040. 
 
Bijzonderheden 
De woningen aan de Van de Zandestraat oneven en Stallaertstraat 24, 26 en 30 betreft 
versnipperd bezit. 
 
Vanwege de hoeveelheid woningen van eenzelfde type kiezen we voor een spreiding in de 
strategieën. 
 
 
Complex 301.6; Mgr. Van Mensstraat 17 t/m 49 en 8 t/m 30, Middelaerstraat 1 t/m 15 en 
2 t/m 16 
 
Het complex bestaat uit 45 eengezinswoningen uit 1965. 
 
Onderhoud 
De woningen zijn circa 25 jaar geleden 
gerenoveerd (dak, voegwerk en na-isolatie). De 
woningen hebben nog een asbestriolering en een 
houten vloer. 
 
Woonkwaliteit 
De woningen hebben een kleine keuken. 
 
Energetische aspecten 
De gemiddelde energie-index is 1,62. 
 
Woonomgeving 
Geen bijzonderheden. 
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Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. We hebben veel woningen van ditzelfde type in ons bezit. 
 
Strategie  
Doorexploiteren tot 2035 met een energetische ingreep richting een energie-index tussen 
1,2 en 1,4 (B-label). 
 
 
Complex 302.13; Mgr. V. Mensstraat 5 t/m 11 en 51 t/m 69, V.d. Zandestraat 20 t/m 26  
 
Het complex bestaat uit 18 eengezinswoningen uit 
1973. 
 
Onderhoud 
In 2009/2013 heeft groot onderhoud plaats 
gevonden: het voeg- en metselwerk is hersteld, 
kozijnen zijn vervangen met HR++-glas, daken zijn 
geïsoleerd. 
 
Woonkwaliteit  
Geen bijzonderheden. 
 
Energetische aspecten 
De gemiddelde energie-index is 1,22. 
 
Woonomgeving 
Geen bijzonderheden. 
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. 
 
Strategie  
Doorexploiteren tot 2035. 
 
  



Woningstichting Woensdrecht     39 FM Consultants 

Complex 303.20; Dorpsstraat 76 t/m 78A 
 
Het complex bestaat uit 4 seniorenwoningen uit 1982. 
 
Onderhoud 
In 2017 is de badkamer/toilet gerenoveerd.  
 
Woonkwaliteit/Woonomgeving 
De woningen liggen aan de doorgaande weg.  
 
Energetische aspecten 
De woningen hebben een energielabel C. 
 
Verhuurbaarheid 
Geen bijzonderheden. 
 
Strategie  
Doorexploiteren tot 2035 met een energetische ingreep richting een energie-index tussen 
1,2 en 1,4 (B-label). 
 
 
Complex 304.2; Tuinstraat 2 
 
Het complex bestaat uit 1 woning uit 1949. 
 
Bijzonderheid 
De woning valt onder versnipperd bezit. 
 
Strategie  
Verkoop. 
 
 
Complex 305.36; Dorpsstraat 43, 45, 47 met diverse huisnummertoevoegingen (m.u.v. 47b 
t/m e) 
 
Het complex bestaat uit 18 seniorenappartementen 
uit 2006. De appartementen zijn ook geschikt voor 
mensen met lichamelijke of psychische beperking. 
 
Bijzonderheden 
Parkeren eigen terrein. 
 
Strategie  
Doorexploiteren. 
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Complex 307.38; Dorpsstraat 33 en 35 
 
Het complex bestaat uit 2 vrijstaande woningen met 
garage. 
 
Bijzonderheden 
De woningen zijn geschikt voor senioren. 
Nummer 33 is lastig in te richten door een 
plattegrond met niet haakse hoeken. 
 
Strategie  
Doorexploiteren. 
 
 
 
Complex 330; Dorpsstraat 47b t/m 47e en 49a t/m 49c  
 
Betreft 4 luxe grote appartementen (2e verdieping) en 3 voormalige klaslokalen die 
omgebouwd zijn als appartement (begane grond) welke alle onderdeel uitmaken van 
complex ’t Blickvelt. 
 
Bijzonderheden 
Parkeren eigen terrein. 
 
Strategie  
Doorexploiteren.  
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Huijbergen 

 
Complex 401.31; Bergsestraat 3a t/m 3e, 5a t/m 5e 
 
Het complex bestaat uit 10 
seniorenappartementen en 2 commerciële 
ruimten. 
 
Bijzonderheden 
Parkeren eigen terrein, plus garage. 
 
Strategie  
Doorexploiteren. 
 
 
 

Putte 

 
Complex 501.37; Bradfordstraat 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 33, 35, 37 en 39 
 
Het complex is een Vereniging van Eigenaars 
bestaat uit 24 appartementen uit 2002 waarvan 14 
seniorenappartementen in de huur. 
 
Bijzonderheden 
Parkeren eigen terrein. 
 
Strategie  
Doorexploiteren  
 
 
Complex 502; Bradfortstraat 49 t/m 77 
 
Het complex bestaat uit 15 appartementen. 
 
Bijzonderheden 
Het complex is geheel verhuurd aan Amarant voor mensen met een beperking. 
 
Strategie:  
Doorexploiteren. 
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