Beste relatie,

De Kernen heeft haar strategisch beleidsplan onder de loep genomen.
Veranderingen in onze doelgroep, in wetgeving en in rollen en taken bij onszelf
en bij onze partners vragen een andere inzet voor onze belangrijkste opdracht:
het huisvesten van huishoudens met een smalle beurs. Het vorige plan betrof
de periode 2016–2020. We hebben flinke stappen gezet in twee jaar tijd. We
zetten onze koers nu tot 2022 uit.

Het vernieuwde plan is tot stand gekomen dankzij de inbreng van een groot
aantal mensen. We bedanken iedereen die hieraan heeft bijgedragen.
Hieronder vindt u de grootste wijzigingen en uitdagingen in dit plan. Voor nu
wens ik u alvast een hele fijne zomer toe!

Marinus Kempe

Directeur-bestuurder
Woonstichting De Kernen

Nieuw inzicht heeft geleid tot
de nieuwe visie:

Ruimte voor mensen

Onze visie was - dorpen in balans.
Met onze nieuwe visie ‘Ruimte voor
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Nieuwe uitdagingen in ons plan
Een duurzame wereld - Kansen op de woningmarkt - Samenredzaamheid Leefbare kernen - Passende dienstverlening - Samen blijven doen.
We blijven koers houden.

Uitnodiging
Ons plan met de nieuwe uitdagingen ontvangt u in september. Dit is dan ook
een uitnodiging de samenwerking met u verder voort te zetten in nieuwe
projecten of pilots.
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