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Beste relatie,

De tijd vliegt. Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? Hieronder een korte update.

Raadsleden bijpraten
We hebben raadsleden van de gemeenten West Maas en Waal, Zaltbommel en Maasdriel
bijgepraat. Dit is in samenwerking met Woonlinie, resp. Woningstichting Maasdriel gedaan. De
bedoeling? In gesprek gaan over het werk van de lokale corporaties. Met name over thema’s die
iedereen aangaan: duurzaamheid, leefbaarheid en kwetsbare doelgroepen en betaalbaarheid en
beschikbaarheid van huurwoningen in de gemeente. Veel belangstelling was er onder meer voor
het energiespel; breng alle belangen op tafel en werk samen naar een doel.

Prestatieafspraken
We hebben in fijne en nauwe samenwerking met onze Bewonersraad en gemeenten
prestatieafspraken gemaakt voor dit jaar. Op de foto: de ondertekening van de prestatieafspraken
bij gemeente West Maas en Waal.

Resultaten Aedes Benchmark positief voor De Kernen
We zijn blij met de resultaten uit de Aedes benchmark. De benchmark is bedoeld om corporaties te
kunnen vergelijken met elkaar en stimuleert ons te blijven leren en verbeteren. We scoren erg goed
en daarop zijn we best trots. Deze manier van kwaliteit meten bestaat nu 5 jaar. Zie hier de
belangrijkste resultaten.

Hoe houdt onze Raad van Commissarissen toezicht op De Kernen als netwerkorganisatie?
Onze andere manier van organiseren - netwerkorganisatie - vraagt om een andere kijk op toezicht
houden. Hoe we dat doen? Lees hier de nieuwe toezichtvisie: 'De kunst van inzoomen en
uitzoomen'.
In beeld….we zien elke dag de strategische kaart
Ons nieuwe strategisch plan en onze nieuwe visie ‘Ruimte voor Mensen’ hebben we afgelopen jaar
met u gedeeld. De stappen die we de komende jaren zetten om onze strategie uit te voeren
hebben we zichtbaar gemaakt. De nieuwe strategische kaart hangt in onze kantine. Zo zien we
elke dag voor wie en wat we aan het werk zijn. En hoe we samen voortgang boeken. We zijn aan
de slag en doen dat vooral samen, met medewerkers en met andere organisaties.

Klein is fijn - tiny houses in Varik

Ze staan als een huis, de tiny houses in Varik. Bewoond door enkele jonge mensen uit Varik en
andere jonge mensen uit de omringende gemeenten. Deze woningen met een oppervlakte van 32
tot 40 m2 zijn een nieuw fenomeen in West Betuwe, en inmiddels een steeds bekendere
woonvorm in Nederland. Lees meer…

Hoe maken nieuwkomers, onze huurders in Hedel en Ammerzoden, verschil in hun nieuwe
buurt?
Lees hier het leuke stuk in het Kontakt. 80 buurbewoners komen kennis maken!

Marinus Kempe
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Volg ons ook op Facebook en Twitter.
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