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WONINGSTICHTING DE ZALIGHEDEN

Samen werken aan wonen 
in de Kempen

Woningstichting de Zaligheden (WSZ) biedt 
mensen die daarin zelf niet of moeilijk 
kunnen voorzien een thuis in de Kempen. We 
doen dit op een persoonlijke en oplossingsge-
richte manier samen met anderen en stellen 
de klant centraal. Dit overzicht geeft u in 
één oogopslag een beeld van inkomsten en 
uitgaven van onze woningstichting in 2018.

INKOMSTEN €43.790.000

Huurinkomsten

Nieuwe leningen

Verkoop vastgoed

Overige ontvangsten

25.799.000

12.132.000

4.120.000

1.739.000
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UITGAVEN €49.692.000

Investeringen nieuwbouw

Aflossingen leningen

Rentelasten

Onderhoud

Heffingen en belastingen

Organisatiekosten

Leefbaarheid

Overige lasten

21.206.000

10.537.000

6.745.000

3.679.000

3.450.000

2.094.000

300.000

1.681.000
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€

€

€

€

€

€

verkocht %

%

  Betaalbaarheid en 
  beschikbaarheid

Het zorgen voor voldoende betaalba-
re en beschikbare woningen blijft 
voor ons de belangrijkste opgave. 

Daarom gaat WSZ net als in 2017 uit 
van een totale huurverhoging ruim 
binnen de marges die het Rijk biedt. 
Door ons nieuwe strategisch voor-
raadbeleidsplan krijgen we inzicht in 
de toekomstige vraag. 

  Nieuwbouw en 
  verkoop woningen

Om aan de vraag van klanten te 
kunnen voldoen bouwen we de 
komende jaren woningen bij. 

Dit kost vanzelfsprekend veel geld. 
Daarnaast hebben we te maken met 
andere kosten zoals de verhuurders-
heffing. We verkopen bestaande 
woningen om aan alle eisen te 
voldoen. We bouwen echter meer 
woningen bij dan we verkopen waar-
door we veel woningzoekenden 
kunnen helpen. De nieuwe woningen 
voldoen beter aan de eisen van de 
klanten, nu en in de toekomst.

te koop  Leefbaarheid en 
  woonplezier

Wij hechten grote waarde aan 
persoonlijk contact met onze klanten. 
We willen graag weten welke wensen 
en vragen er leven om onze produc-
ten en diensten daarop te kunnen 
aanpassen. 

Zo dragen we actief bij aan het woon-
plezier van onze klanten. Daarbij is 
niet alleen een goede energiezuinige 
woning van belang, ook de woonomge-
ving speelt een belangrijke rol. Samen 
met bewoners, gemeenten en andere 
partners zetten we ons daarom actief 
in voor de leefbaarheid.


