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Graag houden wij u via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen van ’thuis.

Samen werken aan wonen in regio Helmond-Eindhoven
Wooniezie is dé website voor woningzoekenden in de regio Helmond- Eindhoven die op zoek zijn naar een
sociale huur of koopwoning. thuis werkt hierin samen met 11 corporaties. Samen verhuren we ruim 70.000
woningen die verspreid liggen in 17 gemeenten in het gebied van Oirschot tot Deurne. In Wooniezie
worden maandelijks gemiddeld 138 woningen geadverteerd, daarvan worden er 70 met inschrijfduur
geadverteerd, 50 verloot en 18 direct te huur aangeboden. Lees meer

Zonnepanelen voor huurders
We bieden onze huurders de mogelijkheid om zonnepanelen op hun woning te laten leggen. De komende
10 jaar willen wij 5.500 woningen voorzien van zonnepanelen. Hiermee stellen we huurders in staat om
duurzamer te wonen. Ook geven wij invulling aan onze duurzaamheidsambities, namelijk het verlagen van
de woonlasten en het verminderen van de uitstoot van CO2. Wij kijken naar wat goed is voor onze klanten
en voor het milieu. Lees meer

’thuis kijkt tevreden terug op 2016
We hebben in 2016 samen met onze samenwerkingspartners en huurders weer mooie prestaties
neergezet. En we zijn financieel gezond. De behaalde resultaten leest u in het volkshuisvestingverslag op
onze website. Voor onze huurders hebben we de belangrijkste prestaties verwerkt in een infographic.

Samen werken aan wonen met zorg binnen handbereik
Op donderdag 6 juli hadden bewoners van Severinus een actieve rol bij de viering start bouw Zorgcluster
Oerle. Zij gaan daar in de toekomst wonen en stopten hun woon-(geluks)wensen onder toeziend oog van alle
betrokkenen in de bouwgrond. Onder luid applaus werd als het ware geluk gezaaid voor een mooie
toekomst. Het project Zorgcluster Oerle is ontwikkeld in goede samenwerking met gemeente Veldhoven en
diverse zorgpartners. Het is ontstaan mede op initiatief van enkele vertegenwoordigers uit de Oerlese
gemeenschap. Lees meer

Start bouw bijzonder project duurzaam wonen
In Best realiseren we samen met ketenpartners NBArchitecten en BAM Wonen als eerste in Nederland
sociale Nul Op de Meter huurwoningen in twee gebouwen met 5 verdiepingen. De gebouwen voorzien zelf
in alle energie die nodig is. Om alle huishoudens te voorzien van elektra worden niet alleen zonnepanelen
op het dak geplaatst. Ook worden zonnepanelen op de speciaal hiervoor ontworpen gevels bevestigd.
Dinsdag 4 juli werd de start bouw gevierd. Lees meer
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