
Samen op weg naar Goed Wonen 2031

Meer woningen 
voor kleine 

huishoudens en 
alleengaanden.

Door goede isolatie 
méér wooncomfort 

en minder 
energielasten.

Minder valgevaar 
in gelijkvloerse, 

drempelloze 
woningen.

Renoveren gaat in 
nauw overleg met de 

bewoners zodat iedereen 
tevreden is met 

het eindresultaat.

Een gezamenlijke, 
parkachtige tuin is een 

fi jne ontmoetingsplek voor 
bewoners die zorgt voor 
verbinding met elkaar. 

Goede isolatie en 
ventilatie zorgen voor 

een lager energieverbruik 
en een gezonder 
en aangenamer 
binnenklimaat.

Ik kan straks precies 
zien wat ik verbruik. Dat 
maakt het makkelijker 

om extra te besparen op 
energiekosten.

Na renovatie betaal 
ik meer huur, maar 
bespaar ik op mijn 

energiekosten.

De totale woonlasten 
(kale huur + servicekosten 

+ energielasten) blijven 
betaalbaar.In comfortwoningen 

kunnen senioren en 
mensen met een 

beperking langer thuis 
blijven wonen.

Als 60-plusser verhuis 
ik zonder zorgen: een 

verhuispremie en korting 
op de huur behoren tot de 

mogelijkheden als ik naar een 
comfortwoning verhuis.

WE BOUWEN
220 NIEUWE NOM 

WONINGEN (NOM = NUL 
OP DE METER)

WE RENOVEREN
187 WONINGEN MET 

FOCUS OP ISOLATIE EN 
VENTILATIE.

137 MÉÉR 
COMFORTWONINGEN 

HET AANTAL 
SENIORVRIENDELĲ KE 
WONINGEN GROEIT 

MET 47%

DUURZAAMHEID
ALLE WONINGEN HEBBEN 

IN 2031 GEMIDDELD 
ENERGIELABEL A

Geschikte 
woningen 
& kwaliteit

Verduurzaming
& betaalbaarheid

Samenwerken 
aan goed wonen
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MINDER CO2
OVER 10 JAAR STOTEN 
ONZE WONINGEN 24% 

MINDER CO2 UIT

WE GROEIEN
ONS TOTALE 

WONINGAANBOD 
STĲ GT MET 10%

Samenwerken 
aan goed wonen

We werken samen met 
huurdersorganisaties, 

de gemeente, dorpsraden 
zorgpartijen, aannemers 
en uitvoeringspartijen.

Door goede isolatie 
Samenwerken 

aan goed wonen

de gemeente, dorpsraden 
zorgpartijen, aannemers 

Alleen door goede 
samenwerking 

bereiken wij leefbare 
dorpen en buurten en 
waar het fi jn wonen is.



SVB 2021-2031 Duurzaam betaalbaar 

Om dit doel in 2031 te kunnen bereiken gaan we: 

• 220 nieuwe woningen Nul op de Meter (NOM) bouwen.

De nieuwe woningen worden Nul-Op-De-Meter: slimme apparatuur in deze woningen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en een warmtepomp,

zorgen ervoor dat ze voorzien in hun eigen energiebehoefte.

• 187 woningen renoveren.

Na renovatie hebben de woningen energielabel A. Door goede dak, wand en vloerisolatie wordt de warmtevraag én de CO2-uitstoot

verminderd. Dat helpt bewoners te besparen op hun energielasten, die door de isolatie niet stijgen maar gelijk blijven of zelfs licht dalen.

Daarnaast wordt gezorgd voor een goed ventilatiesysteem. Dat is belangrijk voor de gezondheid van bewoners: minder tocht en vocht

betekent een gezonder binnenklimaat en geeft ook meer wooncomfort.



 
 

SVB 2021-2031 Duurzaam betaalbaar 

• Slimme meetapparatuur voor energieverbruik aanbrengen. 

Bewoners kunnen goed zien wat ze verbruiken. De gedachte is dat deze bewustwording bewoners helpt om hun verbruik waar mogelijk aan 

te passen.  

 



 
 

SVB 2021-2031 Tevreden bewoners 

    

 

Om dit doel in 2031 te kunnen bereiken gaan we:  

• 137 nieuwe seniorvriendelijke comfortwoningen bouwen.  

Deze nieuwe woningen zijn bijzonder geschikt voor oudere bewoners: alle vertrekken liggen  gelijkvloers en er zijn geen drempels waardoor 

valgevaar wordt beperkt. Brede deuren maken het makkelijker om met eventuele hulpmiddelen te manoeuvreren. En voorzieningen zoals 

bijvoorbeeld de drogist, de kapper en de supermarkt liggen op loopafstand. Vanwege deze gemakken kunnen ouderen in de comfortwoningen 

langer thuis blijven wonen.  

 

• Aandacht geven aan woonlasten.  

Nieuwe woningen hebben vaak een hogere huur dan bestaande woningen. Om dit gat bij verhuizing te verkleinen, bieden we senioren een 

verhuispremie en korting op de huur aan. Daarnaast zetten we in op lage energielasten: de nieuwe comfortwoningen worden Nul-Op-De-

Meter. Slimme apparatuur in deze woningen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en een warmtepomp, zorgen ervoor dat ze voorzien in hun  



 
 

SVB 2021-2031 Tevreden bewoners 

 

eigen energiebehoefte. Dat zorgt voor een lagere energielast ten opzichte van traditioneel verwarmde woningen, waardoor de totale woonlast 

(huur+ energie + servicekosten) betaalbaar blijft. Door slimme meetapparatuur voor energieverbruik kunnen bewoners goed zien wat ze 

verbruiken. De gedachte is dat deze bewustwording bewoners helpt om hun verbruik waar mogelijk aan te passen.  

 

• Zorgen voor doorstroming met verhuisvoordelen voor 60-plussers.  

Door de combinatie van een actief doorstroombeleid voor senioren in gezinswoningen en de bouw van nieuwe woningen voor senioren 

brengen we actief doorstroming op gang. 60-plussers die verhuizen naar een comfortwoning en een eengezinswoning achterlaten kunnen een 

verhuispremie en (tijdelijke) huurkorting krijgen. Zo bieden we zowel senioren als starters een beter bij hun situatie passende woning aan.  

 

• Slimme meetapparatuur voor energieverbruik aanbrengen. 

Bewoners kunnen goed zien wat ze verbruiken. De gedachte is dat deze bewustwording bewoners helpt om hun verbruik waar mogelijk aan 

te passen.  

 

 

 

  



SVB 2021-2031 Duurzaam betaalbaar 

Om dit doel in 2031 te kunnen bereiken gaan we: 

• 220 nieuwe woningen bouwen.

Om plaats te maken voor de bouw van 220 nieuwe huizen die voldoen aan de wensen van de tijd, worden verspreid over 10 jaar zo’n 45

woningen verkocht en 70 woningen gesloopt.

• 187 woningen renoveren.

Door goede dak, wand en vloerisolatie wordt de warmtevraag én de CO2-uitstoot verminderd. Daarnaast wordt gezorgd voor een goed

ventilatiesysteem. Voor bewoners betekent dit dat de energielasten neutraal blijven of licht dalen. Minder tocht en vocht betekent ook meer

wooncomfort.


