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Voorwoord 

Voor u ligt dee! 3 van de rapportage "Woningmarktonderzoek Waalwijk". Dit dee! betreft de 
woningmarktpositie van de woningcomplexen van de woningbouwvereniging Waalwijk. 
Deel 1 betreft de positie van Waalwijk in de regionale woningmarkt en dee! 2 betreft de wijk- en 
buurtprofielen. 

Het woningmarktonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Interface, verbonden aan de 
Technisch Universiteit in Eindhoven, ten behoeve van de gemeente Waalwijk en de woning
bou wvereniging aldaar. 
De uitvoering heeft plaats gevonden door onderzoekers van de Sectie Stadsvernieuwing en Beheer, 
Vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer van de Faculteit Bouwkunde. 

Bij het onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen en ondersteuning van dr. W. 
Heys (met betrekking tot de enqu~tering) en drs. E. Molin (met name ten aanzien van de 
statistische verwerking van de enqu~te). 

Het onderzoek is begeleid door: 

- J. Reniers 
- R. Rijken 
- M. Janssen 
- H. Schenkeveld 
- K. Smitsmans 

Woningbouwvereniging Waalwijk; 
Woningbouwvereniging Waalwijk; 
Gemeente Waalwijk; 
Hol/Gerrichhauzen & Partners; 
Samenwerkingsorgaan Midden-Brabant. 

Wij danken hen voor bun kritische en constructieve begeleiding. Een speciaal woord van dank 
gaat uit naar J. Reniers van de Woningbouwvereniging Waalwijk voor zijn intensieve en kritische 
begeleiding van dit dee! van het onderzoek. 

Tevens is veel dank verschuldigd aan alle respondenten en andere ge"interviewden, zonder wie dit 
onderzoek niet mogelijk was geweest. 

Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de rapportage bij de onderzoekers. 
Met bronvermelding mogen delen van dit rapport gebruikt worden. 

De samenstellers Eindhoven, december 1993 
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Inleiding 

hoofdstuk 1 



1.1 Probleem- en doelstelling 

Het woningmarktonderzoek in Waalwijk vindt plaats in het kader van het Stedelijk Beheer-project. 
Dit project dient te resulteren in het opstellen van een stedelijk beheerplan. Hoofddoelstelling van 
het stedelijk beheerplan is "het instandhouden, aanpassen en verbeteren van de kwaliteit van de 
bestaande hoofdstructuur van de stad in regionaal verband" (Bouwfonds Adviesgroep). 
Bij stedelijk beheer speelt de gebiedsgerichtheid een belangrijke rol. Uiteraarct is dit ook het geval 
in het woningmarktonderzoek. In de beantwoording van de onderzoeksvragen zal de ruimtelijke 
invalshoek meegenomen worden. Het woningmarktonderzoek integreert de sectorale en ruimtelijke 
invalshoek en draagt zodoende bouwstenen aan voor zowel stedelijk beheer als strategisch 
voorraadbeheer. 
Als 'schakel' tussen de sectorale en ruimtelijke invalshoek fungeert in dee! 1 van het 
woningmarktonderzoek het stedelijk schaalniveau. In dee! 2 is vooral het schaalniveau van de wijk 
relevant, waarna tot slot in dee! 3 nog vyrder wordt ingezoomd op buurt- en complexniveau. 
Het gehele woningmarktonderzoek is uitgevoerd op vier schaalniveaus: 

Het regionale niveau: de woningmarktpositie van Waalwijk in een regionale context 
(waartoe de gemeenten Waalwijk, Drunen, Sprang-Capelle en Loon op Zand behoren, in 
de rapportage ook we! aangeduid met "onderzoeksgebied"); 
Het stedelijk niveau: vraag, aanbod en afstemmingsverschillen op de stedelijke 
woningmarkt; 
Het wijk- en buurtniveau: de woningmarktpositie van koop- en huurwoningen in de 
verschillende wijken enerzijds en de signalering van knelpunten in de 
woonmilieukwaliteit van buurten en wijken anderzijds; 
Het complexniveau: de prestatie-index van complexen, complex-profielen, 
positiematrices enz. 

Vragen die in dit dee! van het woningmarktonderzoek beantwoord dienen te worden, hebben 
vooral betrekking op het niveau van buurten c.q. complexen. In het kader van strategisch 
vooraadbeheer zijn vragen relevant als: 

wat is de marktpositie van de diverse woningcomplexen en hoe ontwikkelt deze zich? 
Wat zijn de sterke en zwakke punten van complexen? 
welke kansen en bedreigingen zijn er bij de strategie-ontwikkeling op complexniveau? 

1.2 Rapportage deel 3 

In deze module is het woningbestand van de Woningbouwvereniging Waalwijk onderzoeksobject. 
Hierbij zal gewerkt worden op twee niveaus: 

het portefeuille-niveau: de woningvoorraad van de Woningbouwvereniging Waalwijk; 
het complexniveau: de complexen met 20 of meer woningen. 

Onderzocht worden: 
de marktpositie van de diverse complexen met meer dan 20 woningen; 
de geboden prestaties van geselecteerde complexen; 
de positie van complexen ten opzichte van elkaar (portfolio analyse). 

Bij de inventarisatie wordt een onderscheid gemaakt tussen proces- en productkenmerken. 
Procesgegegevens geven inzicht in de vraag of de woondiensten al dan niet afgestemd zijn op de 
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wensen van de woonconsument. Ze vormen een indicatie voor de te verrichten inspanningen in de 
sfeer van promotie en distributie. De productgegevens geven inzicht in de vraag waarom deze 
afstemming al dan niet succesvol verloopt. Deze bieden eveneens een aanknopingspunt voor 
bijstelling van het kwaliteits- en prijsbeleid. 

Onderzoek naar de proceskenmerken geeft inzicht in de 'verhuurbaarheid' van de diverse 
woningcomplexen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verhuurbaarheidsindicatoren, waarmee 
relatief snel inzicht in de verhuurbaarheid en de trend hierin verkregen kan worden. De 
indicatoren kunnen op verschillende niveaus berekend worden (per complex, per woningtype en 
per wijk) . Als mogelijke verhuurbaarheidsgegevens kunnen gebruikt worden: mutatiegraad, 
aanbiedingsgraad, leegstand, verhuisgeneigdheid en weigeringsgraad. 
Deze werkwijze maakt het mogelijk het verschil in verhuurbaarheid van de diverse typen 
woningen (eengezins, portiek-etage, galerijflat, HAT-eenheid, ouderenwoning etc.) in kaart te 
brengen. 
In een volgende stap zullen de woningcomplexen nader onderzocht worden. Hierbij zullen 
zogenaamde complexprofielen opgesteld worden. Zo'n complexprofiel geeft een totaalbeeld van de 
sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen (waaronder trends op de woningmarkt) en de 
financiele en organisatorische randvoorwaarden. 

Bij deze complexprofielen wordt rekening worden met de volgende kwaliteitsfactoren: 
De woning; 
De woonvorm; 
De fysieke omgeving en de locatie; 
De sociale omgeving; 
De beeldvorming. 

Deze 'kwaliteitsprofielen' zullen gemaakt worden op basis van een uitgebreide checklist, 
aangevuld met gegevens uit de wijkprofielen en met informatie uit interviews onder medewerkers 
van de Woningbouwvereniging Waalwijk. Naast het complexprofiel zal een complexscore 
berekend worden. 
Op basis van de verhuurbaarheidsgegevens en de complexscore, zal in de derde stap een 
portefeuille-analyse plaats vinden. In een zogenaamde positiematrix worden de complexen ten 
opzichte van elkaar gepositioneerd. Hiermee wordt inzicht gekregen in de verhuurbaarheid en 
prestaties van de complexen van de Woningbouwvereniging Waalwijk. 

Zowel de complexprofielen als de positiematrix liggen ten grondslag aan het formuleren van 
mogelijke strategieen in het kader van strategisch voorraadbeheer. Zo bieden ze 
aanknopingspunten voor het huurbeleid (bijv. de huursombenadering), een ingreepplanning e.d . . 

1.3 Opzet van de rapportage 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de gebruikte methodiek. Tevens wordt in deze rapportage 
gebruik gemaakt van de inzichten uit de delen 1 en 2. 
Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de marktpositie en prestaties van de eengezinswoningen. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de meergezinswoningen. Bij de meergezinswoningen gaat het om flats 
met lift, flats zonder lift, HAT-eenheden, maisonettes, seniorenwoningen en duplexwoningen. 
In hoofdstuk 5 worden globaal strategieen bepaald, zowel op portefeuille- als op complexniveau. 
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Methodisch kader: Instrumenten voor 
marktpositionering en ingreepplanning 

hoofdstuk 2 



2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op instrumenten voor martkpositionering en ingreepplanning 
in het kader van strategisch woningbeheer als reactie op de veranderingen in de omgeving van 
woningbeheerders. Centraal hierbij staan de non-profit beheerders. 
Alvorens dit te doen gaan we nader in op deze veranderingen: de verzelfstandiging van de 
woningbouwvereniging en de veranderingen op de woningmarkt. 

- Verzelfstandiging 

Door de verzelfstandiging krijgen de non-profit woningbeheerders meer gelegenheid hun eigen 
verantwoordelijkheid te dragen. Aan het begrip verzelfstandiging zijn zowel financiele als 
bestuurlijke aspecten te onderscheiden. 
De financiele en bestuurlijke verzelfstandiging heeft deels reeds vorm gekregen middels de 
privatisering van de financiering en garantstelling (Waarborgfonds, Centraal Fonds), de introductie 
van de huursombenadering (Wijziging HPW) en de veranderingen in het toewijzingsbeleid 
(Huisvestingswet), deels is deze nog in ontwikkeling (brutering, wijziging IHS-stelsel). 
Door deze verzelfstandiging krijgen de non-profit beheerders niet alleen meer vrijheid, maar gaan 
ze ook meer risico's dragen en opereren in een concurrerende markt. 
Het traditionele spanningsveld tussen overheidsbemoeienis, sociale taakstelling en onderne
merschap verandert daardoor ingrijpend. De verzelfstandiging leidt tot een sociaal ondernemer
schap, waarbij "de woningcorporatie op zich neemt om voor eigen rekening en risico te werken 
aan de voorziening van passende en betaalbare huisvesting voor iedereen en in het bijzonder van 
huishoudens die anders geen of weinig kansen op de woningmarkt hebben" (NWR, 1988). 
Deze ontwikkelingen hebben ingrijpende gevolgen voor de verschillende organisaties die zich 
bezighouden met het beheer en de exploitatie van woningen. 

- Marktverschuivingen 

Ook op de woningmarkt doen zich een aantal relevante ontwikkelingen voor. 
Aan de vraagkant doet zich een steeds verdergaande differentiatie in behoeften en leefstijlen voor. 
Niet !anger is het gezin met kinderen de dominante huishoudvorm, maar zijn allerlei andere typen 
huishoudens (met name kleine huishoudens) aan de vraagkant te onderscheiden. 
Als gevolg hiervan is aan de aanbodkant niet alleen de traditionele segmentering naar sektor, 
bouwvorm en prijs van belang maar speelt ook de situering van woningen een doorslaggevende 
rol. Diverse typen huishoudens opteren voor onderscheiden woonmilieus met hun specifieke 
bouwvorm, prijs, Jigging e.d .. 
De afstemming van vraag en aanbod is in vergelijking met de achterliggende periode, complexer 
en heeft niet alleen een kwantitatieve kant, maar ook en vooral een kwalitatieve kant. Zo kan het 
voorkomen dat er op bepaalde deelmarkten sprake is van verzadigingsverschijnselen die leiden tot 
verhuurbaarheidsproblemen, terwijl zich in andere delen van de voorraad tekorten voordoen. 
De afstemmingsproblematiek van vraag en aanbod is derhalve complexer geworden en de 
informatiebehoefte gedifferentieerder. 
Bij ingrepen in de voorraad (onderhoud, verbetering, aanpassing, vervanging) zal het marktaspekt 
steeds meer de doorslag geven d.w.z. de concurrentiepositie van woningen en woonomgeving en 
de mate waarin zij bijdragen aan de gewenste differentiatie in woningtype, prijs en woonmilieu. 
Inzicht in de positie van het complex op de woningmarkt is van groeiende importantie. Voor 
nieuwbouw wordt aktuele informatie over gewenst type, eigendomsvorm, huurprijsklasse en loka
tie een onmisbare basis voor strategische toevoegingen aan de voorraad. Ingrepen in de voorraad 
worden immers niet !anger enkel gebaseerd op technische tekorten, maar de gewenste positie van 
een complex op de woningmarkt geeft steeds meer de doorslag. 
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Last but not least, het ruimtelijke kader blijkt in toenemende mate van belang voor de mate waarin 
een objekt aan de wensen van (potentiele) gebruikers voldoet. De laatste jaren is de aandacht voor 
de kwaliteitsbewaking van de lokatie, om volledige verhuurbaarheid en verkoopbaarheid te 
garanderen, dan ook sterk toegenomen. 

Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling vindt een herorientatie op het beheer plaats. 
Woningbeheerders beseffen hoe langer hoe meer dat in een concurrerende markt een andere wijze 
van denken en handelen noodzakelijk is. 
De wijze waarop woningbeheerders in het verleden - en vaak nog steeds - pleegden om te gaan 
met het beheer van hun portefeuille, is te typeren als een produktgerichte benadering (Smeets e.a. 
1989). Bij deze produktgerichte wijze van den.ken en handelen benoemt de beheerder zijn 
produkten en duidt de daarbij behorende werkprocessen aan. In het verlengde van de produkten en 
de samenhang van werkprocessen wordt de organisatie gestructureerd. De produktbenadering is in 
belangrijke mate gericht op het realiseren van interne doelstellingen: een inside-out benadering. 
De reden dat beheerders onvoldoende in staat zijn vroegtijdig te anticiperen op onverwachte en/of 
ongewenste ontwikkelingen, heeft voor een groot dee! te maken met deze benadering. Ten einde 
de afhankelijkheid van de omgeving te reduceren (bijvoorbeeld door het benutten van groeikansen 
en/of het spreiden van risico's) is een flexibele toekomstgerichte (extern georienteerde) en 
innovatieve manier van denken en handelen vereist. De "inside out" benadering dient plaats te 
maken voor een meer "extern-georienteerd", outside-in benadering (Elffers en Vulperhorst, 1991). 

Het kenmerk van een extern-georienteerde organisatie is het centraal stellen van de consument (de 
markt). Deze opvatting wordt in de marketingliteratuur de "think consumer"-mentaliteit of 
marketingconceptie genoemd. Hiermee kan de beheerder het vermogen om zijn diensten effectief 
en efficient te kunnen aanbieden aan bewoners en woningzoekenden vergroten. 
Het zoeken naar een clientgerichte organisatievorm is een fundamenteel en zelfreflecterend proces: 
waarmee kan ik de klant van dienst zijn? 
Bij een klantbenadering past een organisatiestructuur die sterk inspeelt op de grilligheden van de 
markt. Divisionering naar marktsegment, waarbij klantengroepen worden benoemd, waarvoor 
gedifferentieerde produkten en diensten worden ontwikkeld met keuzevrijheid voor de client en 
waarbij elke divisie verantwoordelijk is voor de voorziening in de woonbehoefte van een specifiek 
segment (of: klantengroep), kan een oplossing zijn (Elffers en Vulperhorst, 1991). 
Het toepassen van de marketingconceptie is voor het voortbestaan van de onderneming van 
essentieel belang. De marketingconceptie dient te worden opgevat als een instrument en niet als 
een doe! op zich. Tevens is het een denkwijze die onderdeel dient te zijn van de bedrijfscultuur. 
De bedrijfscultuur moet open staan voor de marketingconceptie. Wanneer dat het geval is, kan de 
organisatie zodanig gestruktureerd worden dat de diverse afdelingen marktgericht kunnen 
handelen. In figuur 1 wordt een en ander nog eens in trefwoorden weergegeven( ... ). 

Figuur 1: Gevolgen verzelfstandiging corporaties 

VAN: 
Inteme gezagstmctuur 
Op de overheden gericht 
Produktstrategieen 
Achteraf verklarend 
Geen effectiviteitsmeting 
Richten op kostenbcwaking 
Risicomijdend 
Zoeken naar beheersing 
Laag veranderingsvermogen 

NAAR: 
Externe, resultaatgerichte cultuur 
K.Jantgcricht 
Martkstrategieen 
Voorwaartse strategische planning 
Regelmatige cffectiviteitsmeting 
Tevens richten op inkomstenverhoging 
Nemen van risico's 
Zoeken naar marktrnogelijkheden en stimuleren intern ondemernerschap 
Vermogen tot aanpassen aan veranderende omgeving 
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2.2 Strategisch woningbeheer en informatievoorziening 

Woningbeheerders zullen zich dus in de toekomst een meer marktgerichte wijze van denken en 
handelen eigen moeten maken. Een hulpmiddel hierbij is de strategische planningsmethode. 
Strategische planning is de systematische voorbereiding van het beantwoorden van de vraag 
wanneer de organisatie welke produkten aan welk publiek in welk marktgebied zal aanbieden en 
met welke globale hulpmiddelen en organisatorische voorzieningen zij dat zal doen (Sweringa, 
1989). 
De belangrijkste elementen van deze methode zijn : 
- het formuleren van doelstellingen 
- het aanwijzen van doelgroepen 
- het aanwijzen van produkt/marktcombinaties 
- het maken van interne sterkte-zwakte analyses 
- de inventarisatie van kansen en bedreigingen 
- het maken van strategische keuzes. 

Strategisch beheer omvat de activiteiten die de beheerder op langere termijn denkt te ondernemen 
als antwoord op de veranderingen in zijn omgeving. Op basis van een inventarisatie van de 
huidige toestand is een visie op de toekomst nodig van de verschillende delen van het woningbe
stand. 
In dit kader wordt gewezen op de veranderde rol van de informatievoorziening. Gelet op de 
snelheid waarmee ontwikkelingen zich aandienen, ontstaat er behoefte aan een systematische 
procedure waarmee deze trends en incidenten snel kunnen worden geldentificeerd zodat er tijdig 
en adequaat op gereageerd kan worden. Informatie wordt naast factoren als financien, personeel, 
huisvesting e.d. een steeds belangrijkere produktiefactor (Nauta & Smeets, 1989). 

Een van de activiteiten betreft bet meten van de kwaliteit van de woondiensten. Het betreft immers 
niet alleen een produkt betreft maar ook een samenhangend pakket van dienstverlening tijdens bet 
verhuurproces. 
Aan het meten van de kwaliteit van de woondienst is een aantal aspecten te onderscbeiden: (zie 
ook Borne.a., 1991). 

- de input 

Aan de inputkant worden produkt, prijs, distributie en promotie onderscheiden, ookwel marketing 
mix genoemd. Bij het produkt betreft het de woning, het bijbehorende dienstenpakket (de woon
dienst) en de woonomgeving. Dit geheel wordt op de markt zichtbaar als een door de verhuurder 
"geboden prestatie. 11 

De prijs betreft de 'kale' huurprijs en de bijkomende kosten voor de geboden prestatie. 
Het betreft hier overigens vooral de prijs van de prestatie op woningniveau. De positieve en 
negatieve externe kosten in de 'omgeving van de woning' wordt slechts gedee~ltelijk in de prijs 
doorberekend. 
Bij de distributie gaat het om de kanalen waarlangs het produkt op de markt gebracht wordt 
(centraal, decentraal, door derden). De promotie tenslotte heeft betrekking op de wijze waarop 
bekendbeid aan het produkt wordt gegeven (voorlicbting, advertering, mond-op-mond-reclame). 

- de output 

De output van de investeerder kunnen worden uitgedrukt in waardering en verhuurbaarbeid. De 
waardering verwijst naar de wijze waarop de woondienst beantwoordt aan de verwachtingen van 
de gebruiker. Over het algemeen zal een hoge waardering leiden tot een goede verbuurbaarheid. 
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De verhuurbaarheid is bepalend voor de opbrengsten van een complex. 

- het exploitatieresulaat 

De inspanningen met betrekking tot produkt, prijs, promotie en distributie zijn samen bepaf end 
voor de kosten van een complex. De prijs die de consument betaalt voor de geboden prestaties 
zijn - naast subsidies e.d.- voor de beheerder opbrengsten. Opbrengsten en kosten vormen samen 
het exploitatie-resultaat. Een goede verhuurbaarheid hoeft niet per se tot een positief exploita
tieresultaat te leiden. Er is een situatie denkbaar waarin de kosten, nodig om het produkt in de 
markt te houden, zeer hoog zijn en deze nauwelijks opwegen tegen de inkomsten. 

Figuur 2: Het marktmodel 

.....I 
w 
~en 
(.)W 
:z (.) 
<o z a: u:: a.. 

en 
w 
(.) 

0 
a: 
a.. 
a: 
=> 
=> ::r: 
a: 
w 
> 

('.} 
wz zcx: > 
WW 
.,_('.} 
>< :E 
WO 

kosten 

distributie 

promo tie 

DOELSTELLING 

exploitatieresultaat 

concurrerend 
aanbod 

vraag 

-------...i opbrengsten 

verhuurbaarheid 

waardering 

------------------------------------------------------------
Bron: Boekhorst & Smeets, 1990 

- de afstemming 

De afstemming van de geboden prestatie op de gevraagde prestaties vindt tijdens het verhuurpro
ces plaats. Dit verhuurproces kent 4 fasen: de orientatie- , aanbieding, woon- en vertrekfase. 

- de omgeving 

Als interne omgeving voor woningbeheerders gelden allereerst de huurders en potentiele huurders. 
Het betreft bier een aantal primaire en secondaire doelgroepen. Uiteraard zijn ook concurrerende 
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woningaanbieders relevant. 
Daarnaast zijn er een aantal externe omgevingsfactoren die de verhuur- en exploitatieresultaten van 
een complex kunnen be'invloeden zonder dat de beheerder hier invloed op heeft. De rentestand 
bijvoorbeeld kan direct invloed bebben op de prijs van een woning zonder dat de kwaliteit ermee 
verandert. Ook het vertrouwen van de consumenten in de economie kan beslissingen met 
betrekking tot een woonsituatie sterk be"invloeden, evenals het (regelmatig wisselende) beleid met 
betrekking tot de volkshuisvesting van de gemeente en het rijk. 

Een informatiesysteem kan als een instrument beschouwd worden in het kader van het strategisch 
beheer. Het kan beschouwd worden als een systematische procedure t.a.v. registratie, signalering, 
beoordeling en strategiebepaling waarmee de waardering en verhuurbaarheid van afzondedijke 
complexen of delen daarvan bewaakt kunnen worden en waardoor informatie beschikbaar komt 
t.b.v. kwaliteitsbeleid en voorraadbeheer en, op termijn, nieuwbouw-programmering. 

Dergelijke systemen hebben dan ook de volgende functies:(Dochy, 1990) 
de signaalfunctie: hierbij gaat het om het tijdig opsporen en signaleren van zowel de sterke 
als de zwakke ontwikkelingen (early warning system/kwaliteitsmeting) en de ontwikkelin
gen daarin (monitoring); 
de evaluatie-functie: deze functie heeft betrekking op het zichtbaar maken in hoeverre de 
gekozen doelstellingen feitelijk zijn bereikt en in welke opzichten versterkte aandacht 
wenselijk is. 
de planningsfonctie: gericht op stimulering van de planlliatigheid en de rationaliteit van -
beheer. De methodiek maakt een gerichtere inzet van het beheersinstrumentarium 
mogelijk. 
Ats vierde functie kan de communicatiefunctie genoemd worden: gericht op het bevorde
ren van de communicatie tussen de verschillende belanghebbenden. Dergelijke systemen 
kunnen leiden tot een objectivering van de informatie-uitwisseling en daarmee een 
vertrekpunt bieden tot dialoog tussen partijen met uiteenlopende belangen. 

In het volgende zal op grond van het marktmodel met de de volgende vier soorten informatie 
gewerkt worden; 

aan de input kant: 
1. lnformatie over het produkt: de geboden prestatie. 
2. lnformatie over de prijs van de geboden prestatie. 

aan de output kant: 
3. Informatie over de verhuurbaarheid. 
4. lnformatie over de waardering van de geboden prestatie. 
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2.3 Procesgegevens: de markt 

2.3.l Fasen in het verhuurproces 

In een marktgerichte benadering kan de besluitvorming van de consument gedurende de fasen in 
het verhuurproces als uitgangspunt worden genomen voor het bewakingssysteem. 
Dit verhuurproces kent 4 fasen: 

- fase 1: de marktorientatie 
In deze fase is de (potentiele) bewoner zich aan het orienteren. De aspirant bewoner/ster
kijkt rood, verzamett gegevens, vergelijkt, en dergelijke. Uiteindelijk zal de bewoner zijn 
voorkeur uitspreken voor een of meerdere complexen. 

- fase 2: de aanbiedingsfase 
De gerichte belangstelling van de bewoner leidt tot een directe reactie van de verhuurder: 
een concrete aanbieding. 

- fase 3: de woonfase 
Nadat de bewoner een keuze heeft gemaakt, wordt de woning betrokken voor een nog 
onbepaalde periode. 

- fase 4: de vertrekfase 
De bewoner heeft besloten om zich opnieuw op de woningmarkt te orienteren met het doe! 
een andere woning te vinden. 

Figuur 3: De fasen in het verhuurproces 
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Bron: Boekhorst & Smeets, 1990. 
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2.3.2 Indicatoren en indexen 

Het verhuurproces kan worden opgevat als een meettraject (zie figuur 3), waarbij in elke fasen 
meetpunten bestaan en indicatoren beschikbaar zijn, die het mogelijk maken om belangrijke 
gegevens voor verhuurbaarheid of waardering te achterhalen. 
De belangrijkste indicatoren worden in fig. 4 weergegeven. 
De voor deze indicatoren benodigde gegevens kunnen object gericht verzameld worden: per 
complex wordt geregistreerd en gedifferentieerd. Bij grate hoogbouwcomplexen kan bovendien 
een uitsplitsing naar etages plaatsvinden. 
Voorwaarde voor betrouwbare informatie is echter een zorgvuldige meetprocedure. 

Belangrijk is ook dat deze gegevens gedurende meerdere jaren verzameld worden. Immers met 
name uit trends zijn belangrijke signalen te halen, meer dan uit de vergelijking van complexen op 
een bepaald tijdstip. 
De middels indicatoren vastgelegde bevindingen uit de diverse fasen van het verhuurproces doen 
de behoefte ontstaan aan een samenvatting in een kwaliteitsindex. (de Kaper & Knaapen , 1990). 

Figuur 4: Belangrijke procesindicatoren naar fase van het verhuurproces 
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- verzoek geriefsverbetering 
- aard en aantal klachten 
- verhuisgeneigdheid 
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- structure le leegstand 
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De indicator "/eegstand" word! minder bruikbaar geacht om vroegtijdig 
onlwikkelingen in de verhuurbaarheid le registreren. Ats men leegstand 
constateert. is het meestal al le laat. Leegstand geeft we! i11zich1 in de ems/ van 
de problematiek. Overigens kan leegstand het gevolg zijn van activiteiten zoals 
renovat ies. 

Een Amersfoortse corporatie (SCW,1991) stelt op basis van een indicator uit elke fase van het 
verhuurproces (aanbiedings,- leegstands- en mutatiegraad) een z.g.n. verhuurbaarheidsindex 
samen. Bij deze index wordt er vanuit gegaan dat de aanbiedingsgraad het belangrijkste is: deze 
zegt het meest over het verschil tussen de geboden en gewenste kwaliteit. Bovendien krijgt de 
leegstandsgraad meer gewicht dan de mutatiegraad; immers wanneer bij een hoge mutatiegraad de 
leegstandsgraad toch laag is is het complex goed verhuurbaar. Tevens wordt een aantal normen 
gehanteerd, die in Amersfoort relevant zijn: 
- de aanbiedingsgraad = 250% 
- de mutatiegraad = 10% 
- de leegstandsgraad = 2 % 
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De VBI wordt dan als volgt berekend: 

VBI= ((mutatiegraad I 10%) * (wegingsfactor=l) + (leegstandsgraad I 2%)) * (weg
ingsfactor= 1,5) + (aanbiedingsgraad I 250%) * (wegingsfactor=2)) I 4,5 * 100. 

Indien de index 100 bedraagt dan is er sprake van een "normale" situatie. 
Hoe hoger de VBI des te slechter is de verhuurbaarheid en des te groter zijn de te verrichten 
inspanningen. De index kan op drie niveaus berekend worden: per complex, per woningtype 

In navolging van de sew heeft Tibosch (1993) t.b.v. een corp0ratie in Breda een tweetal indices 
gebruikt: een verhuurbaarheidsindex en een populariteitsindex. 
In tegenstelling tot de VBI van de sew zijn bij deze indices de referentienormen gedifferentieerd 
naar woningtype. 

De populariteitsindex is berekend op basis van: 
de inschrijvingsgraad : het aantal inschrijvingen in een complex als percentage van het 
aantal woningen. 
de verhuisgeneigdheid: het aantal verhuisgeneigden in een complex als percentage van het 
aantal woningen. 

Deze procesindicatoren en -indices zijn zoals we zagen niet alleen een afspiegeling van de 
marktverhoudingen maar worden ook belnvloed door organisatorische randvoorwaarden binnen het 
beheerbedrijf. Een zinvolle interpretatie is dan ook slechts mogelijk indien men voldoende oog 
heeft voor deze invloedsfactoren. 

2.4 Produktgegevens: de prestaties 

2.4.1 De geboden prestatie 

De verhuurbaarheid en marktpositie wordt mede verklaard door de mate waarin geboden en 
gevraagde prestaties opelkaar zijn afgestemd: 
De door de beheerder geboden produktprestaties kunnen als volgt gerubriceerd worden: 
(Boekhorst & Smeets, 1990) 

De woning 
Deze invloedssfeer betreft het prive-gebied van individuele huishoudens met alles wat 
daarbij behoort, zoals de woninggrootte, het aantal kamers, de hoogte van de huur, het 
woningtype, het uitzicht van de woning. 
De woonvorm 
De woonvorm heeft betrekking op alle aspecten van de woonsituatie die een bepaald aantal 
buren in gemeenschappelijk gebruik hebben bij het bereiken van hun woning, zoals de 
entree van het gebouw, de hal, het trappenhuis, liften en galerijen, enz. Kortom: op het 
semi-openbare gedeelte van de woonsituatie. 
De fysieke omgeving en de lokatie 
Dit betreft alle fysieke aspecten van het openbare gedeelte van de woonsituatie, zoals de 
ontsluiting, winkels en andere voorzieningen, groen, parkeergelegenheid enz. 
De sociale omgeving 
Dit heeft betrekking op de manier waarop bewoners met elkaar en met hun omgeving 
omgaan, in hoeverre men al dan niet rekening met elkaar houdt, sociale samenhang, 
verwaarlozing, enz. Het woongedrag dus. 
De beeldvorming van een wijk in de publieke opinie 
De beeldvorming is de meest beknopte samenvatting van alle aspecten waarvan men denkt 
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Figuur 5: Hoofd- en deelaspecten die de prestaties be'invloeden 
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-alle vertrekken op zelfde laag 
-verdieping met trap 

aantal kamers 
grootte woonkamer 
grootte overige kamers 
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dat die van invloed zijn op de kwaliteit, hetgeen resulteert in de kwalificatie "rot buurt", "fijne 
wijk", etc. 
Die mening kan gebaseerd zijn op eigen waarneming of ervaring, op opinies van anderen, be
richtgeving in kranten en dergelijke. Omdat het hier om een opinie gaat, hoeft dit niet in 
overeenstemming te zijn met de werkelijke feiten. 

De benodige gegevens om deze prestatie in kaart te brengen, zijn deels in kader van woningwaar
deringsstelsel reeds beschikbaar, deels is aanvullende dataverzameling nodig. Deze aanvulling 
heeft in Waalwijk plaats gevonden middels het sleutelfiguren onderzoek (zie deel 2). 
De checklist bestaat uit de vijf onderscheiden hoofdaspecten, woning, woonvorm, fysieke 
omgeving, sociale omgeving en beeldvorming. 

Deze vijf hoofdaspecten zijn onderverdeeld in deelaspecten zoals we in figuur 5 zagen. Per 
deelaspect worden de prestaties in meeetbare termen omschreven, onderverdeeld naar vijf 
prestatieniveaus. 
Zo'n omschrijving kan er als volgt uitzien: 

Figuur 6: Deel van een checklist: een voorbeeld 

1.4 Verwarming: 
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1 • 1 geen isolatie 
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Een z.g.n. 'complexprofiel' geeft een beeld van de geboden prestaties van alle hoofd- en 
deelaspecten. 

Bij het opstellen van deze complexprofielen is het echter noodzakelijk een eenduidige omschrijving 
van de meeteenheid "woningcomplex" als meet- en beheereenheid te geven. In dit kader spreken 
we van 'technisch complex'. 

Zo'n eenheid dient in principe aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
- ze omvat woningen van een type beheerder (geen menging van huur en koop); 
- ze omvat een type woningen (geen menging van een en meergezinswoningen); 
- het betreft een stedebouwkundige eenheid (een type ontsluiting e.d.). 

De beheereenheid correspondeert min of meer met de directe woon- en leefomgeving van de 
huishoudens in het woningcomplex. 
Zo'n technisch complex is tevens een meeteenheid en moet daarom aan een aantal voorwaarden 
voldoen: 
- ze moet te relateren zijn aan de administratieve complexgegevens; 
- bij voorkeur dienen andere statistische gegevens op dit schaalniveau aggregeerbaar te zijn; 
- ze moet een minimaal aantal woningen omvatten. 

Bij het definieren van de omvang van een "technische complex" werd in Waalwijk oorspronkelijk 
uitgegaan van 20 wooneenheden. In de praktijk bleek de minimumgrens op 18 uit te komen. 

Voor de gebiedsafbakening is aansluiting gezocht bij de buurtindeling in het kader van Stedelijk 
Beheer. Voordeel van deze indeling is ook dat de gegevens uit het "sleutelfiguren-onderzoek" (zie 
ook deel 2) beschikbaar zijn bij het opstellen van complexprofielen. Het sleutelfiguren-onderzoek 
biedt met name informatie over de fysieke en sociale omgeving. Deze omgevingsprestaties zijn 
eveneens op vijf prestatieniveaus gemeten. 

2.4.2 De woonprestatiescore 

Om de sterkte-zwakte profielen van de technische complexen onderling vergelijkbaar te maken, is 
het profiel omgezet in een score: de z.g.n. woonprestatiescore (WPS). 
Bij het berekenen van deze WPS is een aantal wegingsfactoren gehanteerd. Hieraan liggen de 
gegevens uit het woningmarktonderzoek ten grondslag: (zie: Pott & Smeets , 1993a) 
Op woningniveau : 

De woningkwaliteit wordt als belangrijkste gezien en krijgt een weging van 3. Deze vormt 
een belangrijker verhuismotief dan aspecten die de kwaliteit van de buurt betreffen. 
Daarnaast wordt op het niveau van de woning 'de totale vloeroppervlakte', de 'grootte van 
de hoofdslaapkamer', het 'aantal slaapkamers' en de prive-buitenruimte' extra zwaar 
gewogen (factor 4). Deze blijken namelijk van grote betekenis te zijn bij de verhuis
motieven, blijkens de enquete in het woningmarktonderzoek. 

Op gebouwniveau: 
Gebouwkwaliteitsaspecten krijgen een wegingsfactor 2. 
Hierbij krijgt de kwaliteit van de 'toegang' een extra gewicht (factor 2). 

Op buurtniveau: 
Buurtkwaliteitaspecten krijgen een weging 1. 
Hier krijgen 'kwaliteit bestrating', 'kwaliteit speelvoorzieningen', 'veiligheid openbare 
ruimte', 'verkeerveiligheid' en 'gevoelens van onveiligheid' extra gewicht (factor 2). Ook 
deze blijken relatief vaak als verhuismotief genoemd te worden. 
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Uitgangspunt hierbij is dat wanneer een complex op alle deelaspecten niveau 3 scoort (score norm) 
de WPS 1 bedraagt: 

WPS""'"' = totaalscorelnorm 

waarbij de norm-score de totaal gewogen scoren bij het kwaliteitsniveau 3 is. 

Wanneer op alle deelaspecten het minimale prestatieniveau 1 gescoord wordt (score min) bedraagt 
de score 

WPSmin = totaalscore min/norm 

Indien op alle deelaspecten het maximale prestatieniveau 5 gescoord wordt (score max), bedraagt 
de score 

WPS'""" = totaalscore max/norm 

Voor de volledige berekening van de WPS op het niveau van de technische complexen verwijzen 
we verder naar bijlage 2. 

2.5 Gegevens op portefeuille niveau 

Om de diverse technische complexen op portefeuilleniveau onderling te kunnen vergelijken zijn de 
volgende gegevens beschikbaar: 

1. De markt c.q. procesgegevens. 
Belangrijk zijn met name de indicatoren inschrijvingsgraad, weigeringsgraad woonduur , 
verhuisgeneigdheid en mutatiegraad. 
Deze zijn als indices te aggregeren tot een 'verhuurbaarheids-' en/of 'populariteitsindex'. 

2. De geboden produktprestatie. 
De geboden prestatie is weergegeven in de afzonderlijke "complexprofielen". In geaggre
geerde vorm is WPS berekend. De WPS maakt onderlinge vergelijking van technische 
complexen mogelijk. Tevens kan de WPS vergeleken worden met de marktgegevens. 
Hiermee ontstaat inzicht in de relatie tussen de marktpositie en de geleverde of geboden 
produktprestatie. 

3. De huurprijs 
Uiteraard beschikken we over de huurprijs van de technische complexen ., het "prijskaart
je" dat aan de geleverde produktprestatie hangt. 
Deze huurprijs kan zowel afgezet warden tegen de WPS, als tegen de marktpositie van de 
complexen. 

4. De waarderingsgegevens 
In het kader van het woningmarktonderzoek zijn uit de enquete waarderingsgegevens op 
wijkniveau beschikbaar. Deze waarderingsgegevens geven een beeld van de beoordeling 
van de geboden woonprestaties door de woonconsument. Dit geeft globaal een beeld in 
welke mate de geboden prestaties aansluiten op de gevraagde prestaties. 

Op basis van deze vier soorten gegevens kunnen t.b.v. signalering en analyse z.g.n. positie
matrices gemaakt warden. Bij zo'n positiematrix wordt gewerkt met een assenstelsel waardoor 
vier kwadranten ontstaan. In elk kwadrant kunnen complexen gepositioneerd worden ten opzichte 
van elkaar (zie figuur 7). 
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De verkregen informatie op complex- en portefeuilleniveau is een van de peilers voor strategisch 
beheer en biedt een basis voor het formuleren van strategisch beleid. We komen hier in hoofdstuk 
5 op terug. 

Figuur 7: Positiematrix: een voorbeeld 
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WAARDERING (KWALITEIT) 

POSITIEMATRIX VERHUURBAARHEID · KWALITEIT 

Verhuurbaarheid en waardering boven norm en boven gemiddeld; 
verhuurbaarheid relatief gunstig; nader onderzoek naar oorzaken 

Verhuurbaarheid en kwaliteit volgens norm 

Verhuurbaarheid en waardering boven gemiddeld, maar onder norm; 
verhuurbaarheid relatief laag t .o.v. waardering; nader onderzoek naar 
oorzaken 

Waardering boven gemiddeld, verhuurbaarheid onder gemiddeld; 
beiden onder norm; nader onderzoek naar mogelijkheden om 
verhuurbaarheid te verbeteren 

Verhuurbaarheid boven gemiddeld, waardering beneden gemiddeld; 
waakzaamheid geboden; nader onderzoek naar 
oorzaken/bedreigingen waardering 

Verhuurbaarheid relatief goed; waakzaamheid geboden; 
toekomstperspectief 

Alles beneden gemiddeld; zware correcties vereist 

Bron: Boekhorst & Smeets, 1990 23 
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Eengezinswoningen 

hoofdstuk 3 



3.1 lnleiding 

In dit boofdstuk zullen we ingaan op de marktpositie van de eengezinswoningen van de woning
bouwvereniging. Bijna 583 van bet bezit van de corporatie bestaat uit dit type woning, zo'n 2442 
eenheden. 
Circa 1 3 biervan bestaat uit 2 kamerwoningen . De rest bevat 3 of meer kamers. Het meest 
voorkomende type is de 4-kamerwoning (bijna 603 ). 

We zullen in dit boofdstuk allereerst ingaan op de bevindingen uit de enquete. Hierbij zijn 
uitspraken tot op wijkniveau mogelijk met betrekking tot de bewoners in eengezinswoningen van 
de corporatie (zie paragraaf 3.2). 

In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op bet complexniveau. Het betreft bier de zogenaamde tecbniscbe 
complexen zoals we deze in boofdstuk 2 omscbreven bebben. 
Bezien wordt de marktpositie van deze complexen, de geboden prestaties bun prijs en de samen
bang daartussen. 
In paragraaf 3.4 komen we tot een typologie van de complexen met eengezinswoningen. 

3.2 Het wijkniveau 

3.2.1 Algemene waardering 

De enquete biedt o.a. informatie over de waardering van woning en woonomgeving door de 
respondenten in eengezinswoningen van de woningbouwvereniging (n=394). De gemiddelde 
waardering van de woning is 3,6 en van de woonomgeving 3,4. 

Tabel 3.1: 

Wijk 

0. Centrum 

I. Besoyen 

2. Baardwijk 

3. Laageinde 

Waardering (max. 5) woning en woonomgeving door bewoners van een sociale 
eengezinswoning en bewoners van een sociale buurwoning van de woningbouw
vereniging Waalwijk 

Waardering sociale eengezinswoningen Waardering sociale huursector 

Woning Woonomgeving Woning Woonomgeving 

3,7 3,7 3,6 3,7 

3,5 3,7 3,1 3,1 

3,7 3,4 3,5 3 ,5 

3,5 3,4 3,5 3,6 

4. Antoniusparochie 3,2 3,0 3,2 3,0 

5 . Bloemenoord/Groenewoud 3,9 3,6 3,6 3,5 

6. Zanddonk 3,6 3,4 3 ,6 3,4 

8. De Hoef 3,5 3 ,3 3,6 3,4 

Gemiddeld 3,6 3,4 3,5 3,4 

Bron: Enquete ( 1993) 
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De waardering van woning en woonomgeving in de wijken Besoyen en Bloemenoord/Groenewoud 
is door bewoners van de eengezinswoningen beduidend hoger dan de waardering in de totale 
sociale huursector. De wijk Antoniusparochie wordt door beide categorieen slecht gewaardeerd. 
De waarderingen van de overige wijken met betrekking tot woning en woonomgeving wijken niet 
veel af van de gemiddelde waarderingen. 

3.2.2 Waardering naar doelgroepen enquete 

Op basis van de huishoudgrootte en huishoudsamenstelling van de respondenten uit de enqu~te 
kunnen een tiental doelgroepen worden onderscheiden. 

Tabel 3.2: Aandeel(%) van de doelgroepen in sociale eengezinswoning in vergelijking met de 
respons in Waalwijk en de totale respons 

Doelgroepen Sociale eengezinswoning Respons in Waalwijk Totale respons 

alleenstaanden 18-34jr. 1,3 3,7 4,2 

alleenstaanden 35-54jr. 1,8 2,7 2,9 

aUeenstaanden > 55jr. 8,5 8,7 7,9 

1-oudergezinnen 13,8 7,4 7,1 

2-persoonshuishoudens l 8-34jr. 6,0 8,6 11,9 

2-persoonshuishoudens 35-54jr. 5,0 5,0 5,0 

2-persoonshuishoudens > 55jr. 23,6 17,3 16,2 

meerpersoonshuishoudens 18-34jr. 8,0 8,7 9 ,2 

meerpersoonshuishoudens 35-54jr. 25,4 32,6 30,6 

meerpersoonshuishoudens > 55jr. 6,5 5 ,2 5,1 

Oron: Enquete (1993) 

De alleenstaanden in de leeftijd van 18-34jr. en 35-54jr. zijn een zeer kleine doelgroep in de 
sociale eengezinswoningen. Dit in vergelijking tot de overige doelgroepen, maar ook ten opzichte 
van beide andere categorieen. Dit kleine aandeel komt voort uit het huidige toewijzingsbeleid van 
de woningbouwvereniging. Deze doelgroep komt in principe niet in aanmerking voor een eenge
zinswoning. De doelgroepen, 2 persoonshuishoudens > 55 jr. en de meerpersoonshuishoudens 
35-54 jr. hebben in alle drie de categorieen een groot aandeel. Het aandeel van de eenoudergezin
nen in de sociale eengezinswoningen is in vergelijking met de andere doelgroepen zeer groot. 
Daarnaast heeft de doelgroep 2-persoons huishoudens l 8-34jr. een groot aandeel. 

Wanneer we de waardering van de doelgroepen met het grootste aandeel in de steekproef bekijken 
(zie tabel 3 .2) zien we dat door 2-persoonshuishoudens > 55jr. de woning hoger dan gemiddeld 
wordt gewaardeerd . De omgeving wordt gemiddeld gewaardeerd. De eenoudergezinnen en de 
meerpersoonshuishoudens 35-54jr. beoordelen de woning en de woonomgeving gemiddeld. 
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Tabet 3.3: Waardering (max. 5) van woning en woonomgeving naar doelgroepen in sociale 
eengezinswoning. 

Doelgroepen Woning Woonomgeving 

alleenstaanden l 8-34jr. 3,0 3,0 

alleenstaanden 35-54jr. 4,2 3,8 

aUeenstaanden > 55jr. 3,8 3,6 

1-oudergezinnen 3,6 3,5 

2-persoonshuishoudens 18-34jr. 3,4 3,3 

2-persoonshuishoudens 35-54jr. 3,3 3,3 

2-persoonshuishoudens > 55jr. 3,7 3,4 

meerpersoonshuishoudens I 8-34jr. 3,7 3,6 

meerpersoonshuishoudens 35-54jr. 3,5 3,5 

meerpersoonshuishoudens > 55jr. 3,4 3 ,3 

Gemiddeld 3,6 3,4 

Bron: Enquete ( 1993) 

Verhuisgeneigdheid 

Naast de waardering van woning en woonomgeving werd door de respondenten ook aangegeven 
of zij al dan niet verhuisgeneigd waren waarbij ze aangaven naar welke woning hun interesse 
uitging. 

Tabet 3.4: Voorkeur van verhuisgeneigden naar doelgroep voor respectievelijk een eengezins
woning in de sociale sector in Waalwijk (1), een woning in de sociale sector in 
Waalwijk (2), een eengezinswoning in de koopsector (3), een woning in de 
koopsector in Waalwijk en een woning in Waalwijk (5). 

Doelgroepen (I) (2) (3) . (4) (5) 

alleenstaanden 18-34jr. 10,6 10,6 5,7 5,7 8,3 

alleenstaanden 35-54jr. 4,1 3,4 I 1,5 1,9 2,5 

alleenstaanden > 55jr. 8,9 11 ,7 0,0 I 0,5 7,1 

1-oudergezinnen I 14,6 12,3 3 ,6 3,3 7,3 

2-persoonshuishoudens I 8-34jr. 6,5 5,6 17,0 17 ,1 10,6 

2-persoonshuishoudens 35-54jr. 4,9 6 ,1 4,1 3,8 4,4 

2-persoonshuishoudens > 55jr. 13,8 19 ,0 3, 1 4,8 13,1 

meerpersoonshuishoudens l 8-34jr. 7,3 5,0 17,0 16,2 10,8 

meerpersoonshuishoudens 35-54jr. 21,1 16,2 47,4 45 ,7 30,7 

meerpersoonshuisho udens > 55jr. 8,1 10, 1 0,5 l,O 5,3 ,I 

Bron: Enquete (1993) 
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De voorkeur van eenoudergezinnen gaat uit naar een eengezinswoning in de sociale sector. Zij 
hebben een kleine voorkeur voor een koopwoning. Ditzelfde beeld geldt voor de alleenstaanden 
18-34jr. Bekijken we de twee-persoonshuishoudens en de meerpersoonshuishoudens van 18-34jr. 
dan zien we een tegenovergesteld beeld; hier gaat de voorkeur uit naar een woning in de 
koopsector, al dan niet een eengezinswoning. Van de verhuisgeneigden in de meerpersoonshuis
houdens 35-54jr. heeft ongeveer 50% de voorkeur voor een eengezins-koopwoning. Daarnaast 
heeft deze doelgroep ook een grote voorkeur voor een sociale eengezinswoning. 

3.2.3 Waardering naar huishoudtypen woningbouwvereniging 

Bij de woningtoewijzing hanteert de woningbouwvereniging 4 huishoudtypen . In de enquete 
komen geen respondenten voor die in huishoudtype 2 voorkomen. Bezien we de waardering van 
woning en woonomgeving van deze huishoudens dan ontstaat het volgende beeld: 

Tabet 3.5: Waardering (max. 5) van woning en woonomgeving naar huishoudtypen woning
bouwvereniging 

-

Huishoudtypen Woning Woonomgeving 

1. Alleenstaandenjonger dan 55jr. (n=l8) 3,9 3,8 

3. Huishoudens bestaande uit twee of meer personen zonder 
zelfstandige huisvesting waarvan het hoofd jonger is dan 3,6 3,5 
55jr. (n=284) 

4. een- en tweepersoonshuishoudens ouder dan 55jr. (n =47) 3,8 I 3,5 

onbekend/anders 3 ,7 3,4 

gemiddeld 3,6 3,5 

Bron: Woningbouwvereniging Wuulwijk (1993) 

In de volgende tabel wordt de waardering van woning en woonomgeving onderscheiden naar de 
verschillende wijken en huishoudtypen. Wanneer het aantal respondenten zeer klein is zal deze 
waardering van geringe betekenis zijn, echter ter complementering zullen de waarderingen we! in 
de tabel worden opgenomen. 
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Tabet 3 6· Waardering van woning en woonomgeving naar huishoudtypen in de wijken 

Huishoudtypen Waardering Aantal 
respondenten 

woning woonomgeving 

Centrum 

I 3,5 3,5 2 

3 3 ,6 3,9 20 

4 4,1 3,8 10 

anders 3,6 3,4 18 

Besoyen 

3 3,5 4 6 

4 3 3 I 

anders 3,7 3,5 3 

Baardwijk 

3 3,7 3,3 II 

4 3,3 3,7 3 

anders 3,7 3,5 10 

Laageinde 

1 4 - I 

3 3,4 3,7 20 

4 3,6 3,5 11 

anders 3,6 3,2 26 

Antoniusparochie 

3 3 2,9 24 

4 3,6 3,1 7 
.. 

anders 3,4 3,2 11 

Bloemenoord/Groenewoud 

3 3,8 3,4 17 

4 3,5 3 2 

anders 4,1 3,8 II 

Zanddonk 

1 4 3,7 4 

3 3,5 3,4 125 

4 4,1 3,9 10 

anders 3,8 3,3 14 

De Hoef 

I 3,3 3 4 
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Huishoudtypen Waardering Aantal 
respondenten 

woning woonomgeving 

3 3,3 3,2 13 

4 3,7 3 3 

anders 4 3,7 5 

Bron: Enqucte (1993) 

Woning en woonomgeving worden door alleenstaanden het gunstigst beoordeeld. Het betreft 
hierbij slechts een klein aantal respondenten. Ook senioren oordelen relatief gunstig. Met name het 
Centrum en Zanddonk worden door de respondenten aldaar (resp. 10 en 11) zeer positief 
beoordeeld (woning 4, 1 en woonomgeving 3,8 resp. 3,9). 
De overige (grote) categorieen zijn iets minder positief c.q. scoren gemiddeld. 

De door deze groep meest gewenste aanpassingen aan de woning betreffen: 

de mogelijkheid om de huidige huurwoning te kopen 
beter onderhoud van de woning 
aanpassingen aan de woning 
betere samenstelling bewoners 

Zaken met betrekking tot de woonomgeving die vaak genoemd worden: 

verbetering speelvoorzieningen (m.n. Baardwijk) 
verbetering van de bestrating (m.n. Centrum, Laageinde) 
bestrijding van inbraak en diefstal (m.n. Zanddonk) 

10,0% 
9,0% 
6,6% 
6,6% 

12,2% 
6,6% 
6,6% 

Met name in Zanddonk en Bloemenoord/Groenewoud geven de nodige respondenten te kennen 
interesse te hebben in het kopen van hun huurwoning (resp. 18 en 8 van de 42 respondenten). 
Klachten over het onderhoud komen verhoudingsgewijs veel voor in Zanddonk, Laageinde en 
Centrum. Van aanpassingen aan de woningen wordt met name in De Hoef en Antoniusparochie 
meer dan gemiddeld melding gemaakt. Wat betreft de verandering in de bewonerssamenstelling 
springt Antoniusparochie en in mindere mate De Hoef eruit. . 
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3.2.4 Waardering, verhuisgeneigdheid, populariteit en mutatie naar wijk 

Gegevens met betrekking tot de verhuisgeneigdheid en mutaties leveren informatie aangaande de 
behoefte in de verschillende wijken om de huidige woonsituatie te verlaten en aangaande de 
populariteit van de wijken. 

Tabel 3.7: Mutatiegraad (periode 91-93 1/2) en verhuisgeneigdheid in eengezinswoningen van 
de woningbouwvereniging Waalwijk naar wijk 

Wijken Aantal woningen Mutatiegraad (%) Yerhuisgeneigdheid(%) 

Woningbouwvereniging Enquete 
per jaar * 

0. Centrum 99 78,8 24,2 18,2 (27,3) 

I. Besoyen 310 30,0 19,7 42,3 (23,1) 

2. Baardwijk 210 37,l 5,2 14,3 (35,7) 

3. Laageinde 461 26,2 12,8 16,0 (20,0) 

4. Antoniusparochie 48 29,l 18,8 - -

5. Bloemenoord/Groenewoud 276 42,4 13,0 33,3 (37,0) 

6. Zanddonk 44 27,3 18,2 33,3 ( - ) 

8. De Hoef 73 45,2 24,7 - (33,3) 

totaal 1521 gem. 37,l 14,7 26,6 (27,5) 

Bron: Woningbouwvereniging Wnulwijk ( 1993) 

* cijfers zijn de 'zeker'verhuizers uit de enquete, de cijfers tussen haakjes zijn de 'misschien ' verhuizers. 

Opvallend is de hoge verhuisgeneigdheid onder de bewoners in Besoyen, terwijl de mutatiegraad 
daar niet uitzonderlijk hoog is. 
De Hoef vertoont juist het omgekeerde beeld. Bij een hoge feitelijke mutatie is de verhuisgeneigd
heid matig. Wanneer we echter ook de misschien-verhuizers in de beschouwing meenemen dan 
ontstaat een heel ander beeld: 60% (!)van de non-profit bewoners is min of meer verhuisgeneigd. 
Het beeld in Baardwijk en Laageinde is dat van een rustige wijk met relatief weinig mutaties en 
een geringe verhuisgeneigdheid. Wei is met name in Laageinde het aantal misschien-verhuizers 
groot (33%) . Het Centrum en Antoniusparochie vertonen een gemiddeld beeld. Wijk 5 en 6 
nemen een tussenpositie in. 

Een andere indicator voor de populariteit van de verschillende wijken in Waalwijk is het aantal 
woningzoekenden en de vraagdruk in de verschillende wijken. 

De vraagdruk (kolom 6) moet men als een indicator beschouwen daar het aantal vrijgekomen 
woningen over een periode van 21/2 jaar bekeken is en het aantal ingeschrevenen een momentop
name betreft. Laageinde blijkt een populaire wijk te zijn, de vraagdruk is hier groter dan in andere 
wijken. Het aantal inschrijvingen voor eengezinswoningen(3) overtreft het aantal leeggekomen 
woningen(2). In alle andere wijken is het aantal inS<:hrijvingen voor eengezinswoningen gelijk of 
lager dan het aantal vrij gekomen woningen. In Zanddonk betreft het een zeer lage vraagdruk; 140 
vrij gekomen woningen en 40 inschrijvingen springen hier duidelijk naar voren. 
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Tabel 3.8: populariteit van de Waalwijkse wijken (peildatum 30-06-93) 

Wijk Aantal woningen 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0. Centrum 245 26 22 58 1,2 

1. Besoyen 26 4 4 62 1,0 

2. Baardwijk 146 9 5 32 1,8 

3 . Laageinde 370 25 40 91 0,6 

4 . Antoniusparochie 241 31 17 63 1,8 

5 . Bloemenoord/Groenewoud 160 19 15 93 1,3 

6. Zanddonk 881 140 40 73 3,5 

8. De Hoef 143 38 28 43 1,4 

Bron: Woningbouwvereniging Woolwijk ( 1993) 

(1) totaal aantal eengezinswoningen 
(2) aantal leeggekomen woningen in periode 1-1-91 t/m 30-6-1993 
(3) aantal ingeschreven voor eengezinswoningen (2e kwartaal 1993, voorkeur voor type en wijk) 
( 4) aantal ingeschreven voor eengezinswoningen en andere typen (2e kwartaal 1993, voorkeur naar wijk) 
(5) vraagdruk I; (2) :(3) 
(6) vraagdruk ll; (2) :(4) 

(6) 

0,45 

0,06 

0,28 

0,27 

0,49 

0,2 

1,9 

0,88 

Wanneer we de inschrijvingen voor eengezinswoningen en andere typen (kolom 4) meenemen 
ontstaat er een geheel ander beeld van de vraagdruk. De vraagdruk in Besoyen is het grootst en 
Zanddonk het kleinst. De vraagdruk van de Hoef is nog voldoende maar neigt naar 1. Daarnaast 
hebben de wijken Zanddonk en De Hoef een relatief hoge mutatiegraad, waardoor de vraagdruk in 
negatieve zin belnvloed wordt. 
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Waardering en mutatie naar wijk 

In figuur 1 wordt een relatie gelegd tussen enerzijds de waardering van woning en woonomgeving 
en anderzijcls de mutatiegraad in de onderscheiclen wijken. 

Figuur 1: 
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De lijnen die in de figuur zijn aangegeven zijn gebaseerd op de gemiddelde waarden betreffende 
het gemeten kenmerk. De gebroken lijn geeft de gemiddelde waardering van de woonomgeving 
weer en de doorgetrokken lijn de gemiddelde waardering van de woning. 

Bezien we figuur 1 clan kunnen we vier kwadranten onderscheiden: 

Kwadrant 1: lager dan gemiddelde woningwaarderingl hoger dan gemiddelde mutatiegraad 

Hier springt een wijk er duidelijk uit: de Hoef (nummer 8). 
Met een mutatiegraad van 26,53, is dit een waar doorgangshuis. De waardering van de woningen 
door de respondenten (3 ,5) ligt beneden het gemiddelde van 3,6. Van alle gewenste aanpassingen 
die door de bewoners van eengezinswoningen van de corporatie in deze wijk genoemd worden, 
betreft 23, 1 3 het onderhoud van de woningen. De waardering van de woonomgeving scoort nog 
slechter 3,3 t.o. v. 3,4. Gewenste aanpassingen betreffen vooral sociale veiligheid en verkeers-
veil igheid. 
In veel mindere mate geldt dit voor de-eengezinswoningen in Besoyen (1). De waardering ligt iets 
onder het gemiddelde en de mutatiegraad iets boven het gemiddelde. Bezien we de waardering van 
de woonomgeving clan zou deze wijk "verschuiven" in de richting van kwadrant 2. In deze wijk 
hebben veel mens en klachten over het onderhoud van hun woning (18 3). Opvallend is dat in deze 
wijk naar verhouding veel bewoners kenbaar maken interesse te hebben in de aankoop van hun 
woning (18,23 tegenover 103 gemiddeld). 
Besoyen is de enige wijk waar de woonomgeving hoger gewaardeerd wordt dan de woning. 

35 



Kwadrant 2: hoger dan gemiddelde woningwaarderinglhoger dan gemiddelde mutatiegraad 

De eengezinswoningen in de wijken 5 (Bloemenoord/Groenewoud) en 6 (Zanddonk) hebben een 
mutatiegraad die boven het gemiddelde ligt, maar worden meer dan gemiddeld gewaardeerd . 
Wanneer we rekening houden met de waardering van de woonomgeving dan neemt de waardering 
overigens af. De meest gewenste aanpassing in de woonomgeving betreft de speelvoorzieningen. 

Kwadrant 3: hoger dan gemiddelde woningwaardering I lager dan gemiddelde mutatiegraad 

De eengezinswoningen van de woningbouwvereniging in de wijken 0 (Centrum) en 2 (Baardwijk) 
worden door de bewoners bovengemiddeld gewaardeerd. Baardwijk heeft een zeer !age mutatie 
graad (6, 1 % ). De waardering van de woonomgeving is evenals in Besoyen zeer hoog. De meest 
gewenste aanpassingen in het Centrum betreft de bestrating. De woonomgeving in Baardwijk 
wordt lager gewaardeerd dan in het Centrum. Ook hier betreft het vooral de speelvoorzieningen 
wanneer het gaat om de meest gewenste aanpassing. 

Kwadrant 4: lager dan gemiddelde woningwaardering/lager dan gemiddelde mutatiegraad 

De wijken 3 (Laageinde) en 4 (Antoniusparochie) behoren tot deze vierde categorie. Waarbij 
Antoniusparochie een gemiddelde mutatiegraad (12,8%) heeft en Laageinde een zeer lage 
mutatiegraad (6, 7 % ). Met name de woonomgeving in Antoniusparochie wordt door de bewoners 
van de eengezinswoningen in de non-profit sector laag gewaardeerd. Het aanpassen van de 
bewonerssamenstelling en de speelvoorzieningen wordt hier het belangrijkst gevonden. De 
waardering van de woonomgeving in Laageinde is hoger dan gemiddeld. De meest gewenste 
aanpassing in deze wijk betreft de bestrating. 
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3.3 Het niveau van de technische complexen. 

3.3.1 Inleiding 

Aile administratieve complexen van de Woningbouwvereniging die in het onderzoeksgebied (de 
onderscheiden buurten in het woningmarktonderzoek) aanwezig zijn, worden samengevoegd tot 
een technisch complex. Onderstaande tabel laat zien hoe de technische complex en zijn samenge
steld . 

Tabet 3.9: Sa mens telling technische complex en 

Technische Administratieve aantal woningen 
complexen complexen 

0 .16 21 ,22,25 148 

0 .19 50 97 

1.10 1 26 

2 .3 33,53 45 

2 .5 53 55 

2 .6 3,4 46 

3.1 12,55 82 

3.7 50,51 81 

3.11 7,54,55 97 

3 .12 54 120 

4.4 45,50 28 

4.6 10,52,53,56 94 

4.10 51 53 

4.11 52 66 

5.3 6,56 130 

5 .6 10,11 30 

6 .2 15 132 

6 .3 15 116 

6 .5 13 250 

6.8 16,17 110 

I 6.11 18 ,19 273 

l 8.1 34 30 

8.4 36,38 ,39 113 
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3.3.2 Prestaties en marktpositie 

In de navolgende beschrijvingen zullen de prestaties (sterke en de zwakke kenmerken) van de 
verschillende technische complexen ter sprake komen. Bij de eerste beschrijving zal het complex
profiel getoond worden, voor de overige complexprofielen verwijzen we naar paragraaf 5.3. Voor 
de berekening van de WPS verwijzen we naar bijlage 2. 

De lijnen die in de figuren 3.2 en 3.3 zijn aangegeven zijn gebaseerd op de gemiddelde waarden 
betreffende het gemeten kenmerk. Bezien we figuur 3.2 dan kunnen we vier kwadranten onder
scheiden: 

Kwadrant 1: lager dan gemiddelde prestatie/hoger dan gemiddelde mutatiegraad 

Technisch complex 8.4 in De Hoef heeft de hoogste mutatiegraad (31 % ). De WPS is 0,91. Debet 
aan deze !age prestatie zijn met name de buurtkenmerken (zie ook het complexprofiel): de gebrek
kige kwaliteit van speelvoorzieningen en bestrating, verkeersonveiligheid op woonstraten en 
ontsluitingswegen, gebrek aan sociaal-culturele voorzieningen, gevoel van onveiligheid en de 
negatieve beeldvorming. Op woningniveau scoren bovendien de grootte van de keuken, de situ
ering van de keuken en de sanitaire voorzieningen laag. Buurt 8.4 heeft daarbij de kortste 
woonduur, 4 jaar, van alle buurten. 

Complexprofiel 

~oningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

bo.AJrtniveau 
Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid Cpolitie) 
Bee ldvormi ng 
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Figuur 3.2: 
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Technisch complex 4.4 in Antoniusparochie kent eveneens een hoge mutatie van 22,2 % . De WPS 
is 0,98 als gevolg van de !age score op de bouwkundige, bouwfysische en woontechnische kwali
teit, de mate van isolatie, de grootte van de keuken en de sanitaire voorzieningen. Hoog scoort het 
complex op het gebied van de verwarming, grootte van de woonkamer, situering van de keuken 
en het aantal slaapkamers. Ook de afzonderlijke bergingen zijn een pluspunt. 
De buurt scoort slecht op kwaliteit speelvoorzieningen, verkeersveiligheid op de woonstraten en 
geluidshinder en hinder van niet-woonfuncties. Ook de beeldvorming is slecht. De woonduur is 
relatief lang en bedraagt 16,5 jaar. Gezien de hoge mutatie en een lange woonduur heeft zich de 
laatste jaren een negatieve tendens ingezet. 

De technische complexen 4.11 in Antoniusparochie en 3.7 in Laageinde hebben een WPS van 
resp. 1,01 en 1,02, echter de mutatiegraad van buurt 4.11 (21,2 % ) ligt beduidend hoger dan die 
van technisch complex 3. 7 (3, 1 % ). De !age WPS van technisch complex 4 . 11 komt door een 
slechte score op het gebied van de verwarming, de mate van isolatie, de grootte van de woonka
mer en de sanitaire voorzieningen. De buurt scoort slecht op de verkeersveiligheid, geluidshinder, 
woongedrag, het gevoel van onveiligheid en de slechte beeldvorming. De woonduur in de buurt 
wijkt niet veel af van de gemiddelde woonduur en bedraagt 12 jaar. De WPS van 1,02 van buurt 
3.7 komt door de I age score op het gebied van de mate van isolatie en de grootte van de keuken. 
De buurt daarentegen scoort slecht op de kwaliteit van de bestrating en de groenvoorziening, het 
afwezig zijn van speelvoorzieningen, gebrek aan sociaal-culturele- en onderwijsvoorzieningen, 
verkeersveiligheid, parkeermogelijkheden, hinder van niet-woonfuncties, woongedrag, gevoel van 
onveiligheid en de negatieve beeldvorming. Deze buurt heeft in tegenstelling tot buurt 4.11 een 
kortere woonduur, 7 ,8 jaar. 

Kwadrant 2: hoger dan gemiddelde prestatielhoger dan gemiddelde mutatiegraad 

Het betreft hier vooral de technische complexen in wijk 6 (Zanddonk). 
Technisch complex 6.2 in Zanddonk heeft de hoogste mutatiegraad (22%) en de op een na hoogste 
WPS (1 ,27). De hoge WPS komt door een hoge score op het gebied van verwarming, warmwa
tervoorziening, de mate van isolatie, de grootte van de woonkamer, de situering van de keuken en 
de grootte van de hoofdslaapkamer. De rest van de gemeten woningprestaties scoort gelijk aan de 
norm of hoger. De buurt scoort alleen slecht op de verkeersveiligheid op woonstraten. Bij deze 
hoge mutatiegraad blijkt de woonduur (7 jr.) in deze buurt zeer kort te zijn. Er vindt dan ook een 
grote doorstroom van bewoners plaats. 

De technische complexen 6.3 in Zanddonk en 5.3 in Bloemenoord/Groenewoud hebben een 
gemiddelde mutatiegraad (13,8%) en een hoge waardering (resp. 1,23 en 1,30). Beide buurten 
scoren bij de gemeten woningprestaties niet onder de norm. Op buurtniveau scoort de verkeers
veiligheid op woonstraten slecht. In buurt 5.3 is tevens de kwaliteit van de speelvoorzieningen 
sterk beneden de norm. Hoewel de mutatiegraad en de WPS van beide technische complexen niet 
veel verschillen bedraagt de woonduur 10,2 jr. in technisch complex 6.3 en 5,7 jr . bij technisch 
complex 5.3. 

Technisch complex 6.5 in Zanddonk heeft een hogere gemiddelde mutatiegraad (17 ,2 % ) en een 
hoge WPS (1,25). Ook hier scoren de gemeten woningprestaties geen enkele keer onder de norm. 
Op buurtniveau scoort naast verkeersveiligheid ook het woongedrag en de beeldvorming slecht. 
De woonduur van deze buurt is zeer kort (5,8 jr.) . 

De technische complexen 1. 10 in Besoyen en 6. 11 in Zanddonk hebben een gemiddelde WPS 
(1.15) en de mutatiegraad (15,4%) ligt iets boven het gemiddelde. Technisch complex 1.10 scoort 
op woningniveau matig bij de bouwkundige-, bouwfysische- en woontechnische kwaliteit en de 
mate van isolatie. De verwarming, de situering van de keuken en de grootte van de hoofd
slaapkamer scoren zeer goed. Op buurtniveau scoort de kwaliteit van structureel groen en de 
speelvoorzieningen slecht. Onderwijsvoorzieningen en de beeldvorming scoren matig. 
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Technisch complex 6.11 scoort op woningniveau matig bij de grootte van de keuken en de 
sanitaire voorzieningen. Op buurtniveau scoort de winkelvoorziening en de verkeersveiligheid 
slecht. Hoewel beide buurten dezelfde scoren hebben, heeft buurt 1.10 een bovengemiddelde 
woonduur van 14,7 jr. en buurt 6.11 een beduidend kortere woonduur (8,4 jr.) . lager. 

Kwadrant 3: hoger dan gemiddelde prestatiellager dan gemiddelde mutatiegraad 

De technische complexen 5.6 in Bloemenoord/Groenewoud, 3.11 en 3.12 in Laageinde hebben 
een lage mutatiegraad (resp. 3,3%, 3,1 %, 3,3%) en een hoge WPS (resp. 1,19, 1,19, 1,18). 
Technisch complex 5.6 scoort op woningniveau matig bij de grootte van de keuken en de sanitaire 
voorzieningen. De verwarming, de mate van isolatie, de situering van de keuken en het aantal 
slaapkamers scoren hoog. Op buurtniveau scoort het afwezig zijn van milieu-hinderlijke bedrijven, 
het afwezig zijn van niet-woonactiviteiten en het veiligheidsgevoel hoog. Hoewel de mutatiegraad 
zeer laag is, is de woonduur in deze buurt relatief kort (9,8 jr.). 
De technische complexen 3.11 en 3.12 scoren op woningniveau, behalve bij de grootte van de 
keuken, niet onder de norm. Op buurtniveau scoort de kwaliteit van de speelvoorzieningen laag. 
Daarnaast scoort het afwezig zijn van milieu-hinderlijke bedrijven, het afwezig zijn van niet
woonfuncties en het woongedrag hoog. Ook de kwaliteit van de groenvoorziening, de uiterlijke 
verschijningsvorm van de openbare ruimte, de winkelvoorziening en het gevoel van veiligheid 
scoren goed. Bij buurt 3.12 scoort de onderwijs voorziening ook nog goed. Beide buurten hebben 
een lange woonduur van respectievelijk 20,5 jr. en 17 ,6 jr.. 

De technisch complexen 0.16 in het Centrum, 2.3 in Baardwijk en 3.1 in Laageinde hebben een 
WPS van resp. 1,14, 1,16, 1,13 en een mutatiegraad van resp. 10,8%, 8,9%, 8,5%. 
Technlsch complex 0.16 scoort op woningniveau op alle kenmerken boven de norm. Op buurtni
veau scoort de kwaliteit van de groenvoorziening, de uiterlijke verschijningsvorm van de openbare 
ruimte, aanwezigheid van het buurthuis en de afwezigheid van niet-woonactiviteiten scoren hoog. 
Het woongedrag, de mate van geluidshinder en de beeldvorming scoren matig. De buurt heeft een 
lage woonduur (7,5 jr.) . 
Technisch complex 2.3 scoort op woningniveau matig tot slecht bij verwarming, de mate van 
isolatie, de grootte van de keuken en de sanitaire voorzieningen. Een hoge score treft men aan bij 
het totale vloeroppervlak, de situering van de keuken en het aantal slaapkamers. Op buurtniveau 
scoort de verschijningsvorm openbare ruimte, de afwezigheid van milieu-hinderlijke bedrijven en 
niet-woonactiviteiten hoog. Daarentegen scoren sociaal-culturele voorzieningen, kwaliteit speel
voorzieningen, verkeersveiligheid, woongedrag, het gevoel van onveiligheid en de beeldvorming 
matig. De buurt heeft een bovengemiddelde woonduur van 16,2 jr. 
Technisch complex 3.1 scoort op woningniveau slecht bij de mate van isolatie en de sanitaire 
voorzieningen. De verwarming, het totale vloeroppervlak, de grootte van de woonkamer, de situe
ring van de keuken en het aantal slaapkamers scoren hoog. Op buurtniveau scoort de winkelvoor
ziening en de afwezigheid van niet-woonactiviteiten hoog. De kwaliteit van de bestrating, 
onderwijsvoorziening, sociaal-culturele voorzieningen, kwaliteit van de speelvoorzieningen, 
verkeersveiligheid, de mate van geluidshinder en de beeldvorming scoren matig . Technisch 
complex 3.1 heeft naast een !age mutatiegraad een korte woonduur (9 jr.). 

Kwadrant 4: lager dan gemiddelde prestatie/lager dan gemiddelde mutatiegraad 

Hier is technisch complex 8.1 in De Hoef het belangrijkst (in vergelijking met 8.4). Deze buurt 
heeft een aanzienlijk lagere mutatiegraad (10%) en een WPS van 1,05. Op woningniveau scoren 
de grootte van de keuken, situering van de keuken en de sanitaire voorzieningen laag. Op buurtni
veau scoort vooral de beeldvorming en de kwaliteit van de speelvoorzieningen slecht. Beide 
buurten verschillen in woonduur niet veel van elkaar. De gemiddelde woonduur van de vertrek
kers in buurt 8.1 bedraagt 6,2 jaar. (buurt 8.4: 4 jr.). Gezien de lage mutatie en de korte 
woonduur betreft het hier waarschijnlijk vertrekkers die een woning in deze buurt als tijdelijke 
huisvesting zagen. 
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De technisch complexen 4.10 in Antoniusparochie en 0.19 in het Centrum hebben ongeveer 
dezelfde WPS en mutatiegraad als technisch complex 8.1; een mutatiegraad van resp. 11,3 % en 
10,3% en een WPS van 1,08 en 1,03. Buurt 4. 10 scoort op woningniveau slecht bij verwarming, 
de grootte van de woonkamer en de keuken. De situering van de keuken, de grootte van de 
hoofdslaapkamer en de grootte van deprive buitenruimten scoren zeer hoog. Op buurtniveau 
scoort de kwaliteit van de speelvoorzieningen, de verkeersveiligheid, het woongedrag en de 
beeldvorming slecht. Verder worden veel kenmerken matig gewaardeerd. De woonduur in deze 
buurt is zeer Jang (21,6 jr.). 
Technisch complex 0.19 scoort matig tot slecht bij de mate van isolatie en de grootte van de 
keuken. De verwarming, de situering van de keuken, de grootte van de hoofdslaapkamer, het 
aantal slaapkamers en de grootte van deprive buitenruimten scoren hoog. Op buurtniveau scoort 
de kwaliteit van de bestrating, de kwaliteit van de speelvoorzieningen en de verkeersveiligheid 
slecht. Matig scoren de onderwijsvoorzieningen, de sociaal-culturele voorzieningen voor jongeren, 
de kwaliteit van het structureel groen, de mate van geluidshinder en de beeldvorming. Deze buurt 
heeft eveneens als buurt 4.10 een lange woonduur, deze bedraagt 16,4 jaar. 

Technisch complex 2.5 in Baardwijk heeft een !age WPS (1, 1) en een uitzonderlijke !age 
mutatiegraad (3,6%). Op woningniveau scoren de verwarming, de mate van isolatie en de grootte 
van de woonkamer slecht. De bouwkundige en woontechnische kwaliteit, het totale vloeropper
vlak, de situering van de keuken, het aantal slaapkamers en de grootte van de prive buitenruimten 
worden hoog tot zeer hoog gewaardeerd. Op buurtniveau scoort de kwaliteit van de speelvoorzie
ningen en de verkeersveiligheid slecht. De beeldvorming scoort matig. De uiterlijke verschij
ningsvorm van de openbare ruimte, het afwezig zijn van milieu-hinderlijke bedrijven en niet
woonactiviteiten scoren hoog. Hier valt op dat de woonduur zeer kort is (7 ,7 jr.) en de mutatie 
zeer laag. 
Technisch complex 2.6 in Baardwijk heeft een WPS van 1,06 en een mutatiegraad van 6,5%. 
Op woningniveau scoren de verwarming, de mate van isolatie, de grootte van de keuken, de 
grootte van de hoofdslaapkamer en de sanitaire voorzieningen matig tot slecht. Op buurtniveau 
scoort de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de speelvoorzieningen slecht. De onderwijsvoor
zieningen, de afwezigheid van milieu-hinderlijk bedrijven en niet-woonactiviteiten scoren hoog. 
De beeldvorming scoort goed. Deze buurt heeft de langste woonduur (26,5 jr.) van alle buurten. 

3.3.3 Prestaties en prijs 

De lijnen in het figuur 3.4 geven de gemiddelde waarden aan van respectievelijk de netto 
huurprijs (j537,-) en de WPS (1,13). Tevens is in dit figuur de regressielijn aangegeven. Deze 
lijn geeft de relatie weer tussen, de geboden prestatie en de huurprijs van alle technische 
complexen. 
De regressielijn voor eengezinswoningen luidt: huur = (742 * WPS) - 300 

Figuur 3.5 geeft de relatie weer tussen de huurprijs en de woonwaardering. 
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Figuur 3.4: 
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Uit de vergelijking van figuur 3.4 en 3.5 blijkt dat de 'hierarchische' positie van de diverse 
complexen verandert. Met name voor de volgende vier complexen is deze verandering aanzienlijk: 

complex 8.4 in De Hoef heeft volgens het 'oude' woonwaarderingssysteem een veel 
gunstigere positie (I 4e plaats van de 23). Bezien we de prestatie dan zakt dit complex naar 
de onderkant van de hierarchie. Opvallend is ook de grote afwijking t.o. v. de regressie
lijn: het complex heeft een ongunstige prijs-prestatie verhouding. 
complex 3.1 in Laageinde zakt van de 5e naar de 13e plaats. Ook dit complex heeft een 
ongunstige prijs-prestatie verhouding. 

Twee and ere complexen laten echter een 'opwaartse' beweging zien: 
complex 4.10 in Antoniusparochie stijgt van een 21e plaats in fig. 3.5 naar een 15e plaats 
in fig. 3.4. Dit complex ligt relatief ver onder de regressie-lijn en heeft dus een gunstige 
prijs/prestatieverhoud ing. 
complex 1.10 in Besoyen stijgt van 17e naar 1 le plaats. Dit complex heeft eveneens een 
gunstige prijs/prestatieverhouding. 

Uitgaande van de gemiddelde scores/waarden betreffende de eengezinswoningen (x- en y-as), 
kunnen we in figuur 3.4 vier kwadranten onderscheiden: 

Kwadrant 1: lager dan gemiddelde prestatie!hoger dan gemiddelde huurprijs 

De technische complexen 8.1 en 8.4 hebben gezien hun lage prestatie een zeer hoge netto 
huurprijs (resp. f546,- en f553,-). Daarnaast zien we dat complex 8.4 een zeer hoge huur heeft in 
relatie tot de redelijk te achten huur voor de geboden prestatie. In mindere mate geldt hetzelfde 
voor complex 8. 1. 

Kwadrant 2: hoger dan gemiddelde prestatielhoger dan gemiddelde huur 

Technisch complex 3 .1 heeft ondanks zijn gemiddelde prestatie toch een redelijk hoge huurprijs 
(f656,-). Waarbij de redelijk te achten huur voor de geboden prestatie meer dan flOO,- lager ligt 
dan de huidige huur. De technische complexen 0.16 en 6.11 hebben naast een gemiddelde 
prestatie ook een gemiddelde hoogte van de huur; respectievelijk f594,- en f584,-. Bezien we de 
gemiddelde huur van de technische complexen 3.11 (f585,-), 5.6 (f572,-), 3.12 (f544,-), 6.8 
(f613,-), 6.3 (f632,-) en 6.2 (f624,-) in relatie tot de geboden prestatie dan zien we dat deze 
technische complexen een gunstige prijs-prestatie verhouding hebben. 

Technische complex 6.5 heeft naast een hoge prestatie ook een zeer hoge huurprijs (f729,-). De 
geboden prestatie van technisch complex 5.3 is de grootste en heeft een huur van f708,-. Wanneer 
we echter naar de redelijk te achten huur voor de geboden prestatie gaan kijken zien we dat 
technisch complex 6.5 een zeer hoge huur heeft en daardoor een ongunstige prijs-prestatie 
verhouding heeft. Voor technisch complex 5.3 geldt hetzelfde als voor technisch complex 6.5 
echter de prijs-prestatie verhouding is iets minder ongunstig . 

Kwadrant 3: hoger dan gemiddelde prestatie!lager dan gemiddelde huurprijs 

De technisch complexen 1.10 en 2.3 hebben een hoger dan gemiddelde prestatie met daarbij een 
lage huurprijs (respectievelijk f470,- en f485,-). Wanneer we naar de redelijk te achten huurprijs 
kijken in relatie tot de geboden prestatie zien we dat beide complexen een gunstige prijs-prestatie 
verhouding hebben. 
Technisch complex 4.6 heeft een gemiddelde prestatie en een gemiddelde huurprijs van f 486,- , 
met daarbij een gunstige prijs-prestatie verhouding. 
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Kwadrant 4: lager dan gemiddelde prestatiellager dan gemiddelde huur 

Technisch complex 4.4 heeft een lage prestatie en een zeer lage gemiddelde huur (395,-). 
Wanneer we naar de redelijk te achten huurprijs kijken in relatie tot geboden prestatie zien we dat 
dit complex een gunstige prijs-prestatie verhouding heeft. Deze gunstige prijs-prestatie verhouding 
geldt ook voor technisch complex 4.10 met een gemiddelde huurprijs van f422,-. 
De geboden prestatie van de technische complexen 0.19, 2.6 en 2.5 is lager dan gemiddeld en de 
gemiddelde huren zijn respectievelijk f422,- , f442,- en f482,-. Alie drie de complexen hebben 
een gunstige prijs-prestatie verhouding. 
Technisch complex 3.7 heeft een gemiddelde huur van f453,-. Dit complex bevindt zich op de 
regressielijn; de buurprijs staat in goede verhouding met de geboden kwaliteit. Wanneer echter de 
huurprijs zal stijgen en de geboden prestatie gelijk blijft zal er een ongunstige prijs-prestatie 
verhouding ontstaan . 
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3.4 Typologie eengezinscomplexen 

Op grond van de prestatie, marktpositie (voorlopig aan de hand van de indicator mutatie) en de 
prijs kan de volgende typologie opgesteld worden: 

Type la: lage prestatie met een ongunstige prijs/prestatieverhouding en hoge mutatie 
Type 1 b: !age prestatie met een ongunstige prijs/prestatieverhouding en !age mutatie 

Type 2a: !age prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en hoge mutatie 
Type 2b: lage prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en !age mutatie 

Type 3a: hoge prestatie met een ongunstige of redelijke prijs/prestatieverhouding en hoge mutatie 
Type 3b: hoge prestatie met gunstige prijs/prestatieverhouding en hoge mutatie 

Type 4a: hoge prestatie met een ongunstige of redelijke prijs/prestatieverhouding en !age mutatie 
Type 4b: hoge prestatie met gunstige prijs/prestatieverhouding en !age mutatie 

De onderscheiden typen kunnen weals volgt benoemen: 

Type 1: Risico-complexen 

Bij deze complexen is de prijs/prestatieverhouding ongunstig: de geboden prestaties zijn relatief 
laag, terwijl de bewoners relatief veel betalen. Dit type complexen dreigt bij een ruimer aanbod 
uit de markt te vallen, en vormen in die zin een 'risico' voor de verhuurder. 

1 a: !age prestatie met een ongunstige prijs/prestatieverhouding en hoge mutatie 

- technisch complex 8.4 

1 b: !age prestatie met een ongunstige prijslprestatieverhouding en !age mutatie 

- technisch complex 8.1 

De risico-complexen bevinden zich alien in de Hoef 

Type 2: Sobere complexen. 

Deze complexen presteren laag, deels uit zich dit ook in een hoge doorstroming. Daartegenover 
staat een lage prijs, waardoor de prijs/prestatieverhouding niet bijzonder ongunstig is. 
De beheerder dient zich echter af te vragen of het geboden kwaliteitsniveau niet een door haar 
wenselijk minimum niveau onderschrijdt. In deze zin behoeven deze complexen aandacht. 

2a: !age prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en hoge mutatie 

- technisch complex 3.7 
- technisch complex 4.4 
- technisch complex 4 . 11 
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2b: /age prestatie met reaelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en /age mutatie 

- technisch complex 0.19 
- technisch complex 2.5 
- technisch complex 2.6 
- technisch complex 4.10 

Type 3: Doorstroomcomplexen. 

Deze complex en presteren hoger dan gemiddeld (voor eengezinswoningen WPS > I, 13) maar 
worden wel gekenmerkt door een hoge doorstroming. Dit hangt vooral samen met hun positie op 
de woningmarkt, niet men hun kwaliteit. 

3a: hoge prestatie met een ongunstige of redelijke prijs/prestatieverhouding en hoge mutatie 

- technisch complex 5.3 
- technisch complex 6.2 
- technisch complex 6.3 
- technisch complex 6.5 
- technisch complex 6.11 

3b: hoge prestatie met gunstige prijslprestatieverhouding en hoge mutatie 

- technisch complex I . IO 

Type 4: Stabiele complexen 

Deze complexen worden niet alleen gekenmerkt door een hoge prestatie, maar ook door een !age 
mutatie. 

4a: hoge prestatie met een ongunstige of redelijke prijslprestatieverhouding en /age mutatie 

- technisch complex 0.16 
- technisch complex 3 .11 
- technisch complex 3 . 12 
- technisch complex 5.6 
- technisch complex 6.8 

4b: hoge prestatie met gunstige prijslprestatieverhouding en /age mutatie 

- technisch complex 2.3 
- technisch complex 3. 1 
- technisch complex 4.6 
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Meergezinswoningen 

hoofdstuk 4 



4.1 In lei ding 

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de marktpositie van de meergezinswoningen van de 
woningbouwvereniging . 42 % van het woningbezit (1774 woningen) bestaat uit meergezinswonin
gen. Bijna 30% hiervan bestaat uit 2-kamerwoningen. De rest bevat meer dan twee kamers. Net 
als bij de eengezinswoningen is de 4-kamerwoning het meest voorkomende type (36% ) . 

Allereerst wordt op de bevindingen uit de enquete in gegaan. Hierbij zijn uitspraken tot op 
wijkniveau mogelijk met betrekking tot de bewoners in meergezinswoningen van de corporatie (zie 
paragraaf 4.2) . 

In paragraaf 4 .3 wordt ingegaan op het complexniveau. Het betreft hier de zogenaamde technische 
complexen zoals we deze in hoofdstuk 2 omschreven hebben. De meergezinswoningen worden dan 
verder gedifferentieerd naar de verschillende woningtypen. Bezien wordt de marktpositie van deze 
complexen, de geboden prestaties, hun prijs en samenhang daartussen. 
In paragraaf 4.4 kornen we tot een typologie van de complexen van meergezinswoningen. 

4.2 Het Wijkniveau 

4.2.1 Algemene waardering 

De enquete biedt o .a. informatie over de waardering van woning en woonomgeving door de 
respondenten in meergezinswoningen van de woningbouwvereniging (n= 120). De gemiddelde 
waardering van de woning is 3,4 en van de woonomgeving 3,5. 

Tabel 4 . 1: 

Wijk 

0 . Centrum 

1. Besoyen 

2. Baardwijk 

3. Laageinde 

Waardering (max. 5) woning en woonomgeving door bewoners van een sociale 
meergezinswoningen en bewoners van een sociale huurwoning van de woning
bouwvereniging Waalwijk 

Waardering sociale meergezinswoningen Waardering sociale huursector 

Woning Woonomgeving Woning Woonomgeving 

3,7 3 ,8 3 ,6 3 ,7 

2 ,9 2 ,9 3,1 3,1 
.. " . 

3,3 3,8 3,5 3,5 

3,6 3,8 3,5 3,6 

4. Antoniusparochie 5 ,0 5 ,0 3,2 3 ,0 

5. Bloemenoord/Groenewoud 3 ,4 3 ,4 . 3 ,6 3 ,5 

6 . Zanddonk 3,0 3,0 3,6 3,4 

8. De Hoef 3,4 3,5 3,6 3,4 

Gemiddeld 3,4 3,5 3,5 3,4 

Bron: Enquete (1 993) 

Gezien het klein aantal respondenten in de wijken Antoniusparochie (n= 1), Zanddonk(n=3) en 
De Hoef (n=6), moet men de waarderingen van woning en woonomgeving als een indicatie 
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gebruiken. 
In de wijken Centrum en Laageinde wordt woning en woonomgeving door de bewoners van 
sociale meergezinswoningen bovengemiddeld gewaardeerd. Beide categorieen bewoners oordelen 
relatief slecht over de wijk Besoyen. De bewoners van sociale meergezinswoningen waarderen hun 
woonomgeving gunstiger dan hun woning terwijl de totale huursector het tegenovergestelde beeld 
laat zien. 

4.2.2 Waardering naar doelgroepen enquete 

Op basis van huishoudgrootte en huishoudsamenstelling van de respondenten uit de enqu~te 

kunnen een tiental doelgroepen worden onderscheiden. 

Tabel 4.2: Aandeel(%) van de doelgroepen in sociale eengezinswoning in vergelijking met de 
respons in Waalwijk en de totale respons 

Doelgroepen Sociale meergezinswoning Respons in Waalwijk Totale respons 

alleenstaanden 18-34jr. 15,5 3,7 4,2 

alleenstaanden 35-54jr. 6,2 2,7 2,9 

alleenstaanden > 55jr. 27,3 8,7 7,9 

1-oudergezinnen 7,5 7,4 7, 1 

2-persoonshuishoudens l 8-34jr. 13,0 8,6 11,9 

2-persoonshuishoudens 35-54jr. 2,5 5,0 5,0 

2-persoonshuishoudens > 55jr. 17,4 17,3 16,2 

meerpersoonshuishoudens l 8-34jr. 1,9 8,7 9,2 

meerpersoonshuishoudens 35-54jr. 4,3 32,6 30,6 

meerpersoonshuishoudens > 55jr. 4,3 5,2 5,1 

Bron: Enquete (1993) 

De meerpersoonshuishoudens in de Ieeftijd van l 8-55jr. zijn een zeer kleine doelgroep in de 
sociale meergezinswoningen. Dit in vergelijking tot de overige doelgroepen, maar ook ten 
opzichte van beide andere categorieen. Vooral de meerpersoonshuishoudens in de Jeeftijd 35-
54jr. zijn ondervertegenwoordigd in de meergezinswoningen. Deze doelgroep, die voornamelijk 
uit gezinnen met kinderen bestaat, zal voornamelijk in de eengezinswoningen terecht komen. De 
alleenstaanden in de Jeeftijd van 18-34jr. en ouder dan 55 jaar zijn ruim vertegenwoordigd in de 
sociale meergezinswoningen. Het zijn dan ook voornamelijk de meergezinswoningen waarvoor 
deze doelgroepen in aanmerking komen. De eenoudergezinnen en de twee-persoonshuishoudens 
ouder dan 55 jaar hebben in alle drie de categorieen een gelijk aandeel. 

Wanneer we het aandeel van de doelgroepen in relatie zien met de waardering van woning en 
woonomgeving dan zijn aJJeen de responsen van de doelgroepen alleenstaanden 18-34jr. en ouder 
dan 55, twee-persoonshuishoudens 18-34jr. en ouder dan 55 jaar groot genoeg (resp. n= 19, 
n=27, n= 18, n=20) om een uitspraak betreffende de waarderingen te doen. De alleenstaanden en 
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twee-persoonsbuishoudens tussen l 8-34jr. waarderen woning en woonomgeving beneden het 
gemiddelde. 
Daarnaast waarderen de alleenstaanden en de twee-persoonshuishoudens ouder dan 55 jaar woning 
en woonomgeving hoog. 

Tabel 4.3: Waardering (max. 5) van woning en woonomgeving naar doelgroepen in sociale 
meergezinswoningen 

Doelgroepen Woning Woonomgeving 

alleenslaanden l 8-34jr. 3,2 3,2 
-

alleenstaanden 35-54jr. 2,9 3,0 

alleenstaanden > 55jr. 3,8 3,9 

1-oudergezinnen 3,7 3,4 

2-persoonshuishoudens l 8-34jr. 3, 1 3,3 

2-persoonshuishoudens 35-54jr. 3,5 4,0 

2-persoonshuishoudens > 55jr. 3,4 3,8 

meerpersoonshuishoudens l 8-34jr. 1,0 1,3 

meerpersoonshuis.houdens 35-54jr. 3,0 3,0 

meerpersoonshuishoudens > 55jr. 3,8 3,6 

Gemiddeld 3 ,4 3,5 

Bron: Enquctc ( 1993) 

4.2.3 Waardering naar huishoudtypen woningbouwvereniging 

Bij de woningtoewijzing hanteert de woningbouwvereniging 4 huishoudtypen. In de enquete 
komen geen respondenten voor die onder huishoudtype 2 vallen. Bezien we de waardering van 
woning en woonomgeving van deze typen huishoudens dan ontstaat het volgende beeld: 

Tabel 4.4: Waardering (max . 5) van woning en woonomgeving naar huishoudtypen woning
bouwvereniging 

H uishoudtypen Woning Woonomgeving 

I. AIJeenslaanden jonger dan 55jr. (n = 18) 3,2 3,2 

3 . Huishoudens beslaande uit twee of meer personen zonder 
zelfslandige huisvesting waarvan het hoofd jonger is dan 3,2 3,3 
55jr. (n =284) 

4. een- en tweepersoonshuishoudens ouder dan 55jr. (n =47) I 3,6 3,8 

gemiddeld 3,4 3,5 

Bron: Woningbouwvereniging Waalwijk ( 1993) 
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Woning en woonomgeving worden door de een- en tweepersoonshuishoudens ouder dan 
55 jr. hoog gewaardeerd . De andere twee categorieen oordelen gemiddeld over woning en 
woonomgeving. 

De door deze groep meest gewenste aanpassingen aan woning betreffen: 

aanpassing van de huidige woning 
beter onderhoud van de woning 
betere samenstelling van de bewoners 

12,0% 
7,2% 
5,4% 

Met name in Baardwijk en in mindere mate in Besoyen en Laageinde geven de respondenten te 
kennen dat ze een aanpassing in hun huidige woning wensen. Klachten over het onderhoud van de 
woning komen relatief veel voor in Besoyen en Bloemenoord/Groenewoud. Baardwijk en 
Zanddonk zouden een betere samenstelling van de bewoners wenselijk achten . 

Zaken met betrekking tot de woonomgeving die vaak genoemd worden: 

beter schoonhouden van de woonomgeving 
bestrijding vandalisme 
bestrijding diefstal en inbraak 

9,0% 
7,2% 
5,43 

In de wijken Centrum ,Laageinde en Bloemenoord/Groenewoud wordt het meest geklaagd over 
het schoonhouden van de woonomgeving . Bestrijding van het vandalisme wordt voornamelijk in 
Centrum, Bloemenoord/Groenewoud en Zanddonk gewenst. Van bestrijding van diefstal en 
inbraak wordt in Laageinde en Bloemenoord/Groenewoud meer dan gemiddeld melding gemaakt. 
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4.2.4 Waardering, verhuisgeneigdheid, populariteit en mutatie naar wijk 

Gegevens met betrekking tot de verhuisgeneigdheid en mutaties leveren informatie aangaande de 
behoefte in de verschillende wijken om de huidige woonsituatie te verlaten en aangaande de 
populariteit van de wijken. 

Tabel 4.5: mutatiegraad (periode 91-93 1/2) en verhuisgeneigdheid in meergezinswoningen van 
de woningbouwvereniging Waalwijk naar wijk 

Wijken Aantal woningen Mutaticgraad (%) Verhuisgeneigdheid( % ) 

Woningbouwvereniging Enquete 
per jaar * 

0. Centrum 99 78,8 24,2 18,2 (27,3) 

1. Besoyen 310 30,0 19,7 42,3 (23,1 

2. Baardwijk 210 37,1 5,2 14,3 (35,7) 

3. Laageinde 461 26,2 12,8 16,0 (20,0) 

4. Antoniusparochie 48 29,1 18,8 - -

5. Bloemenoord/Groenewoud 276 42,4 13,0 33,3 (37 ,0) 

6. Zanddonk 44 27,3 18,2 33,3 ( - ) 

8. De Hoef 73 45,2 24,7 - (33,3) 

Gemiddeld totaal 1521 gem . 37,1 14,7 26,6 (27 ,5) 

Bron: Woningbouwvcreniging Woolwijk 

* cijfers zijn de 'zeker'verhuizers uit de enquete, cijfers tussen haakjes : 'misschien' verhuizers. 

Opvallend is de relatief lage verhuisgeneigdheid onder de bewoners van Besoyen terwijl de 
mutatiegraad uitzonderlijk hoog is . In Bloemenoord/Groenewoud is bij een hoge mutatie de 
verhuisgeneigdheid bij de woningbouwvereniging gering, wanneer men echter de enquete bekijkt 
wilt 70,3 % van de bewoners verhuizen. 
ln Baardwijk zijn weinig bewoners verhuisgeneigd, wet is het aantal misschien-verhuizers groot 
(35,7%). 

Bij de meergezinswoningen kan men zes verschillende typen woningen onderscheiden . In elke 
wijk kunnen verschillende typen meergezinswoningen voorkomen, echter in Waalwijk wordt het 
beeld van de verschillende wijken vaak bepaald door een type meergezinswoning (Centrum, 
Baardwijk, Antoniusparochie, Zanddonk en De Hoet). Wanneer we de mutatiegraad en verhuisge
neigdheid per type meergezinswoning bekijken ontstaat het volgende beeld: 
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Tabel 4.6: mutatiegraad (periode 91-93 1h) en verhuisgeneigdheid in meergezinswoningen van 
de woningbouwvereniging Waalwijk naar wijk en type 

I 

Wijk Aantal woningen Mutatiegraad (%) Verhuisgeneigdheid 
woningbouwvereniging( % ) 

Flatwoningen met lift 
3 . Laageinde 161 23,6 5,6 
5 . Bloemenoord/Groenewoud 240 40 ,0 12,1 

Flatwoningen zonder lift 
1. Besoyen 260 31,9 16,9 
2 . Baardwijk 210 37,1 5,2 

Seniorenwoningen 
1. Besoyen 

I 

25 40,0 4,0 
3. Laageinde 60 23,3 1,6 
5. Bloemenoord/Groenewoud 18 66,7 5,5 
6 . Zanddonk 44 27,3 2,3 

-

Maisonnettes I 

1. Besoyen 25 28,0 24,0 
3. Laageinde 45 26,7 17,8 

Appartementen 
0. Centrum 99 78 ,8 16,2 
3. Laageinde 48 37,5 10;4 
5. Bloemenoord/Groenewoud 18 50,0 16,7 
8. De Hoef 73 45,2 9,6 

Duplexwoningen 
3 . Laageinde 147 34,7 12,9 
4. Antoniusparochie 48 29,2 10,4 

Bron: Woningbouwvereniging Woolwijk (1993) 

Het verschil in verhuisgeneidheid in tabel 3.5 en tabel 3.6 wordt veroorzaakt doordat in tabel 3.5 
de verhuisgeneigdheid gebaseerd is op alle administratieve complexen van de woningbouwvereni
ging terwijl in tabel 3.6 alleen de technische complexen worden meegenomen. 

De bewoners in seniorenwoningen zijn weinig verhuisgeneigd in tegenstelling tot de maisonnettes 
waar de verhuisgeneigdheid onder de bewoners relatief groot 1s. Bij de bewoners van flatwoningen 
zonder lift in de wijk Baardwijk is bij een gemiddelde mutatiegraad de verhuisgeneigdheid laag. 
Dit beeld ziet men ook bij de seniorenwoningen in de wijk Bloemenoord/Groenewoud en de 
appartementen in de wijken Bloemenoord/Groenewoud, De Hoef en het Centrum . 
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Een andere indicator voor de populariteit van de verschillende wijken in Waalwijk is het aantal 
woningzoekenden en de vraagdruk in de verschillende wijken. 

Tabel 4.7: populariteit van de verschillende typen meergezinswoningen in de Waalwijkse 
wijken (peildatum 30-06-93) 

Wijk (!) (2) (3) (4) (5) (6) 

Flatwoningen met lift 
3. Laageinde 161 38 11 91 0,3 2,4 
5. Bloemenoord/Groenewoud 240 96 29 93 0,3 1,0 

Flatwoningen zonder lift 
!. Besoyen 260 83 49 62 0,6 0,7 
2. Baardwijk 210 78 IO 32 0,1 0,4 

Andere wijkcn 23 

Seniorenwoningen 
I . Besoyen 25 10 1 62 0,1 6,2 
3 . Laageinde 60 14 2 91 0,1 6,5 
5. Bloemenoord/Groenewoud 18 12 2 93 0,7 5,1 
6. Zanddonk 44 12 2 73 0 ,2 6,1 

Andere wijken 9 

Maisonnelles 
I . Besoyen 25 7 5 62 0,7 8,8 
3 . Laageinde 45 12 8 91 0 ,7 7,6 

Andere wijken 2 

Appartementen 
0. Cenlrum 99 78 18 58 0,2 0,7 

I 3. Laageinde 48 18 4 91 0,2 5,0 
5. Bloemenoord/Groenewoud 18 9 8 93 0 ,9 10,3 I 

8. De Hoef 73 33 8 43 0,2 1,3 
Andere wijken 6 

Duplexwoningen 
3. Laageinde 147 51 14 91 0 ,3 1,8 
4. Anloniusparochie 48 14 4 63 0,3 4 ,5 

Bron: Woningbouwvereniging Waalwijk ( l 993) 

( 1) lotaal aanlal woningen 
(2) aantal leeggekomen woningen in periode 1-1-91 Lim 30-6-1993 
(3) aanlal ingeschreven voor belreffend type (2e kwartaal 1993, voorkeur naar type en wijk) 
(4) aantal ingeschreven voor betreffend type en andere typen (2e kwartaal 1993, voorkeur naar wijk) 
(5) vraagdruk I; (3):(2) 
(6) vraagdruk 11;(4):(2) 

De vraagdruk I en II moet men als een indicator beschouwen. Het aantal vrijgekomen woningen is 
over een periode van 2 1h jaar bekeken terwijl het aantal ingeschrevenen een momentopname 
betreft. 
Wanneer we vraagdruk I (kolom 5) bekijken zien we dat bij alle typen in de verschillende wijken 
de vraagdruk gering is, kleiner dan 1. De appartementen in Bloemenoord/Groenewoud blijken 
populair te zijn, de vraagdruk (0,9) is hier grater dan bij andere typen in de verschillende wijken. 
De flatwoningen zonder lift in Baardwijk en de seniorenwoningen in de wijken Besoyen en 
Baardwijk kennen alien een zeer I age vraagdruk van 0, 1. 
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Als we het aantal inschriJivingen voor het betreffend type en andere typen bekijken ontstaat er een 
geheel ander beeld van vraagdruk II (kolom 6). Nu is alleen bij de flatwoningen zonder lift en de 
appartementen in het Centrum de vraagdruk lager dan 1. De flatwoningen zonder lift hebben een 
lager dan gemiddelde mutatiegraad maar de verhuisgeneigdheid is in Besoyen bijzonder hoog. 
Hierdoor zal de vraagdruk negatief belnvloedt warden. De vraagdruk in het Centrum betreffende 
appartementen is gering (0,7). Tevens hebben deze appartementen een zeer hoge mutatiegraad 
(78,8%) en een hoge verhuisgeneigdheid (16,2%), waardoor de verhuurbaarheid onder druk komt 
te staan. De vraagdruk van appartementen in Bloemenoord/Groenewoud is het grootst, terwijl er 
een hoge feitelijke mutatie plaatsvindt. Opvallend is de geringe populariteit van de wijk Bloeme
noord/Groenewoud bij flatwoningen met lift, terwijl juist deze wijk bij de andere typen zeer 
populair is. De seniorenwoningen en de maisonnettes hebben een relatief grate vraagdruk, waarbij 
de wijken Besoyen en Laageinde het populairst zijn. 

Waardering en mutatie naar wijk 

In figuur 4.1 wordt een relatie gelegd tussen enerzijds de waardering van woning en woonomge
ving en anderzijds de mutatiegraad in de onderscheiden wijken. 

De lijnen die in de figuur zijn aangegeven zijn gebaseerd op de gemiddelde waarden betreffende 
het gemeten kenmerk. De gebroken lijn geeft de gemiddelde waardering van de woonomgeving 
weer en de doorgetrokken lijn de gemiddelde waardering van de woning. 

In de wijken Antoniusparochie, Zanddonk en De Hoef is het aantal respondenten zeer klein, 
resp.(n= 1), (n=3) en (n=6). Deze waarderingen zijn dan ook van geringe betekenis, echter ter 
complementering zullen de waarderingen we! in het figuur warden weergegeven. 

Figuur 4.1: 
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Bezien we figuur 4. l dan kunnen we vier kwadranten onderscheiden: 

Kwadrant 1: lager dan gemiddelde woningwaarderinglhoger dan gemiddelde mutatiegraad 

De Hoef (8) heeft een bovengemiddelde mutatiegraad van 45,2 % . De waardering van de 
woningen (3,3) ligt beneden de waardering van de buurt (3,7). 
De woningen in Bloemenoord/Groenewoud (5) worden gemiddeld gewaardeerd en de mutatiegraad 
is hoger dan gemiddeld (42,4% ). Toch hebben 32 % van de mensen klachten over het onderhoud 
van hun woning. De woonomgeving wordt lager dan gemiddeld gewaardeerd. Als meest gewenste 
aanpassing ziet men hier het beter schoonhouden van de omgeving en de bestrijding van 
d iefstal /inbraak en vandal is me. 
Baardwijk (2) heeft een gemiddelde mutatiegraad (37% ). De meergezinswoningen in deze wijk 
worden door de bewoners benedengemiddeld gewaardeerd, terwijl de woonomgeving beduidend 
hoger gewaardeerd wordt. Het aanpassen en beter onderhoud van de woning zijn de meest 
gewenste aanpassingen. 

Kwadrant 2: hoger dan gemiddelde woningwaardering/hoger dan gemiddelde mutatiegraad 

Hoewel de mutatiegraad (78,8 % ) in het Centrum (0) zeer hoog is worden de woningen en 
woonomgeving bovengemiddeld gewaardeerd (resp. 3,7 en 3,8). Wei achten de bewoners het 
wenselijk dater maatregelen worden genomen om diefstal, inbraak en vandalisme tegen te gaan. 

Kwadrant 3: hoger dan gemiddelde woningwaardering!lager dan gemiddelde mutatiegraad 

De wijken 3 (Laageinde) en 4 (Antoniusparochie) behoren tot deze derde categorie. Waarbij 
Laageinde een mutatiegraad van 26,2 % heeft en Antoniusparochie een mutatiegraad van 29, 1 % . 
De woning wordt ook in Laageinde lager gewaardeerd dan de woonomgeving. Daarnaast wensen 
de bewoners van meergezinswoningen in Laageinde, verbetering van de sociale veiligheid, betere 
bestrijding van vandalisme, diefstal en inbraak en het beter schoonhouden van de woonomgeving. 

Kwadrant 4: lager dan gemiddelde woningwaardering/lager dan gemiddelde mutatiegraad 

De meergezinswoningen en hun omgeving worden zeer laag gewaardeerd in de wijken Besoyen(l) 
en Zanddonk(6). Beide wijken hebben een mutatiegraad die onder het gemiddelde ligt, respectie
velijk 30% en 27,3%. Woningen en woonomgeving worden in Besoyen zeer laag gewaardeerd 
(2,9). In deze wijk hebben veel mensen klachten over het onderhoud van hun woning en vinden ze 
aanpassing van de bewonerssamenstelling belangrijk. De meest gewenste aanpassingen in de 
woonomgeving betreft het schoonhouden van de omgeving, meer speelvoorzieningen voor de 
kinderen, betere bestrijding van inbraak en vandalisme en het verbeteren van de verkeersveilig
heid. 
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4.3 Het niveau van de technische complexen 

4.3.1 lnJeiding 

Alie administratieve complexen van de Woningbouwvereniging die in het onderzoeksgebied (de 
onderscheiden buurten in het woningmarktonderzoek) aanwezig zijn, worden samengevoegd tot 
een technisch complex. Onderstaande tabel Jaat zien hoe de technische complexen zijn samenge
steld. 

Technische Administratieve aantal woningen 
complexen complexen 

Flatwoningen met lift 

3.6 59 81 

3.13 5 80 

5.8 57 120 

5.11 57 120 

Flatwoning zonder lift 

1.1 54 194 

1.12 61 48 

1.13 63 18 

2.3 53 78 

2.5 53 132 

Seniorenwoningen 

1.5 31 25 

3.5 58 40 

3.13 8 20 

5.14 8 18 

6.5 15 24 
. . 

6.8 20 20 

Maisonnettes 

1.5 31 25 

3.5 58 45 

Appartemcnten 

0.6 28 36 

0.16 21,27 63 

3.2 29,30 28 

3.13 8 20 

5.14 8 18 
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Technische Administratieve aantal woningen 
complexen complexen 

8.1 34,35 30 

8.4 36,37,39 ,40,42 43 

Duplexwoningen 

3.7 50,51 147 

4.10 51 48 

4.3.2 Prestatie, marktpositie en prijs van flatwoningen met lift 

Prestatie en marktpositie 

Figuur 4.2 en figuur 4 .3 waar in de tekst naar verwezen wordt , bevindt zicb achter paragraaf 4.4 
op bladzijde 81. Dit blad kan men uitklappen en naast de beschrijvingen houden. 

In de navolgende beschrijvingen zullen de sterke en de zwakke kenmerken van de verschillende 
technische complexen ter sprake komen. Bij de eerste beschrijving zal het complexprofiel getoond 
worden, voor de overige complexprofielen verwijzen we naar paragraaf 5.3.2. Voor de bereke
ning van de WPS verwijzen we naar bijlage 2. In figuur 4.3 wordt de relatie gelegd tussen de 
geboden prestatie en de woonduur. 

Uitgaande van de gemiddelde scores/waarden betreffende de meergezinswoningen kunnen we in 
figuur 4.2 vier kwadranten onderscheiden. De tlatwoningen met lift zijn in de kwadranten 2 en 3 
gepositioneerd. De geboden prestaties (WPS) van de verschillende technische complexen liggen 
dicht bij elkaar en scoren allemaal, behalve technisch complex 5.8, boven de gemiddelde WPS 
(1,08). De mutaties laten echter een grotere variatie zien. 

Kwadrant 2: hoger dan gemiddelde prestatielhoger dan gemiddelde mutatiegraad 

Technisch complex 5.11 in Bloemenoord/Groenewoud heeft de hoogste mutatiegraad: 45%. De 
WPS van 1,07 wordt op complexniveau gevormd door een hoge score op het gebied van verwar
ming en de grootte van de woonkamer. De grootte van de hoofdslaapkamer scoort slecht. Op 
gebouwniveau scoort de toegang en de vuilnis zeer hoog. Op buurtniveau scoort het afwezig zijn 
van milieu-hinderlijke bedrijven en het afwezig zijn van niet-woonactiviteiten zeer hoog. De 
beeldvorming van de buurt scoort daarentegen zeer slecht. De woonduur in dit complex (4,3jr.) is 
zeer kort. Op de volgende pagina wordt het complexprofiel van technisch complex 5. 11 getoond . 
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Technisch complex 5.11: administratief complex 57 

\loningniveau 
Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Gebouwniveau 
Toegang 
Lift 
Vui lnis 
Post 
Schoonmaken 
Galerij open/dicht 
Zonorientatie 
Vormgeving 

Bwrtniveau 
Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Belnvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

++ 

fITITll l ---,, 

fITill ---,, 
fITITll .,--, 

fITITll .-rII 
fITITll ---,, 
fITII ---,, 
fITITll ---,, 

fITITll .-rII 
fITITll ---,, 
fITITll .,--, 
fITII ---,, 
fITITll .,--, 
fITII ---,, 
fITITll .,--, 
fITITll 1111 
fITITll ---,, 
~---,, 

++ 

fITITll .-rII 
fITITll .,--, 

fITITll .-rII 
fITITll ---,, 
fITWTII ---,, 
fITITll ---,, 
fITITll .,--, 

fITITll lfll 

++ 

fITITll ---,, 
fITITll ---,, 
rsTITm ---,, 
fITITll .,--, 
rITwr ---,, 
fITITll .,--, 
fITITll ---,, 
~---,, 

lllTllT1I .,--, 
ITfII ---,, 
~---,, 

fITII ---,, 
lWTWTll ---,, 
fITITll .,--, 
lllTllT1I ---,, 
fITII ---,, 
lllTllT1I .,--, 
fITITll ---,, 

fITITll .-rII 
lllTllT1I .-rII 
rITII ---,, 
ITfII ---,, 
~---,, 

fITII ---,, 
~---,, 

Kwadrant 3: hoger dan gemiddelde prestatiel lager dan gemiddelde mutatiegraad 

Technisch complex 3.13 Laageinde heeft de laagste mutatiegraad (12,5%) en de hoogste WPS 
(1, 13). Op complexniveau scoort de verwarming zeer goed. De mate van isolatie en de sanitaire 
voorzieningen scoren matig. De rest van de gemeten woonprestatie scoort gelijk of hoger dan de 
norm. De buurtscore is echter het laagst van de vier buurten. Op buurtniveau scoort het afwezig 
zijn van milieu-hinderlijke bedrijven zeer hoog. De onderwijsvoorzieningen, de sociaal-culturele 
voorzieningen, verkeersveiligheid, de mate van geluidshinder, het aanwezig zijn van niet-woonac
tiviteiten en de beeldvorming scoren matig. Het gevoel van onveiligheid scoort slecht. Dit 
technisch complex heeft de langste woonduur van alle meergezinswoningen (15,8jr.). 
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De technisch complexen 3.6 in Laageinde en 5.8 in Bloemenoord/Groenewoud hebben dezelfde 
mutatiegraad van 35% (bijna gelijk aan het gemiddelde). Echter de WPS van technisch complex 
3.6 (l,09) is hoger dan die van technisch complex 5.8 (1,04). De WPS van technisch complex 5.8 
wordt gevormd door een slechte score op het gebied van de grootte van de hoofdslaapkamer en 
een matige score op; bouwfysische kwaliteit, de mate van isolatie en de sanitaire voorzieningen. 
De grootte van de woonkamer en de verwarming scoren zeer hoog. Op gebouwniveau scoort 
alleen het schoonmaken matig, de rest van de gemeten prestaties scoort gelijk of hoger dan de 
norm. Op buurtniveau scoort de winkelvoorziening, de kwaliteit van de speelvoorzieningen, de 
verkeersveiligheid en de beeldvorming slecht. De onderwijsvoorzieningen, de afwezigheid van 
milieu-hinderlijke bedrijven en het afwezig zijn van niet-woonactiviteiten scoort echter hoog. De 
woonduur in dit complex (4,3jr.) is kort. 
De WPS van technisch complex 3.6 wordt op complexniveau gevormd door; een hoge score bij de 
grootte van de woonkamer en een slechte score bij het totale vloeroppervlak. Op gebouwniveau 
scoren alle gemeten prestaties gelijk of hoger dan de norm. De buurt scoort slecht op de 
verkeersveiligheid. De winkelvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen, de afwezigheid van milieu
hinderlijke bedrijven en niet-woonactiviteiten en het woongedrag scoren zeer hoog. De fysiek
ruimtelijke kwaliteit, het karakter van de bouwvorm, de kwaliteit van de riolering en de beeldvor
ming scoren goed. De woonduur in deze buurt (4,6jr.) is kort. 

Prestatie en prijs 

Figuur 4.4 en figuur 4.5 waar in de tekst naar verwezen wordt zich achter paragraaf 4.4 op 
bladzijde 82. Dit blad kan men uitklappen en naast de beschrijvingen houden. 

De lijnen in het figuur 4.4 geven de gemiddelde waarden aan van respectievelijk de netto 
huurprijs ({413,-) en de WPS (0,93). Tevens is in dit figuur de regressielijn aangegeven. Deze 
lijn geeft de relatie weer tussen, de geboden prestatie en de huurprijs van al.le technische com
plexen. 
De regressielijn voor meergezinswoningen luidt: huur = (655 *WPS) - 196 

Figuur 4.5 geeft de relatie weer tussen de huurprijs en de woonwaardering. 

Uit de vergelijking van figuur 4.4 en 4.5 blijkt dat de 'hierarchische' positie van de diverse 
complexen enigszins verandert: 

met name complex 5.8 daalt enigszins t.o.v. van zijn soortgenoten. Het blijft echter een 
stabiel complex met een relatief gunstige prijs/prestatie verhouding. 

Uitgaande van de gemiddelde scores/waarden betreffende de meergezinswoningen kunnen we in 
figuur 4.4 vier kwadranten onderscheiden. De flatwoningen met lift zijn kwadrant 2 gepositio
neerd. 

Kwa.drant 2: hoger dan gemiddelde prestatie/hoger dan gemiddelde huurprijs 

Technisch complex 3.6 heeft gezien zijn prestatie een zeer hoge huur ((746,-). Waarbij de redelijk 
te achten huur voor de geboden prestatie meer dan f200,- lager ligt dan de huidige huur. De 
technische complexen 3. 13, 5.8 en 5.11 hebben naast een hoge prestatie ook een hoge huur 
(respectievelijk f5 l 7,-, f506,-, f505,-). Deze complexen hebben een gunstige prijs-prestatie 
verhouding. 
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4.3.3 Prestatie, marktpositie en prijs van natwoningen zonder lift 

Prestatie en marktpositie 

De toelichting bij de figuren 4.3 en 4.4 waarnaar in de tekst wordt verwezen staat in paragraaf 
4.3.2 onder Prestatie en marktpositie. 

In de navolgende beschrijvingen zullen de sterke en de zwakke kenmerken van de verschillende 
technische complexen ter sprake komen in relatie tot de mutatie en woonduur. 

Uitgaande van de gemiddelde scores/waarden betreffende de meergezinswoningen kunnen we in 
· figuur 4 .2 vier kwadranten onderscheiden. De tlatwoningen zorider lift zijn in de kwadranten l, 3 
en 4 gepositioneerd . 

. Kwadrant 1: lager dan gemiddelde prestatielhoger dan gemiddelde mutatiegraad 

De technische complexen 2.3 en 2.5 in Baardwijk hebben dezelfde WPS-score (0,93) de muta
tiegraad verschilt echter resp. 39,7% (kwadrant l) en 35,6% (kwadrant 4). Op woning-, gebouw
en buurtniveau geven beide complexen het zelfde beeld . Op woningniveau scoort de verwarming 
en de mate van isolatie slecht. De bouwkundige-, bouwfysische- en woontechnische kwaliteit, de 
grootte van de keuken en de sanitaire voorzieningen scoren matig. Op gebouwniveau wordt het 
beeld bepaald door de slechte score bij de lift, de vuilnis, de post, het schoonmaken en de 
vormgeving. Op buurtniveau scoort het afwezig zijn van niet-woonactiviteiten goed. De winkel
voorziening en de verkeersveiligheid scoren daarentegen slecht. De woonduur is bij beide 
technisch complexen nagenoeg gelijk en bedraagt 6,2 jr. Voor het complexprofiel verwijzen we 
naar de volgende bladzijde. 

Kwadrant 3: hoger dan gemiddelde prestatiellager dan gemiddelde mutatiegraad 

Technisch complex 1.12 in Besoyen heeft de hoogste WPS (l,14) en de laagste mutatiegraad 
(20,8 % ). Op woningniveau scoort het totale vloeroppervlak, de situering van de keuken en het 
aantal slaapkamers hoog. De grootte van de keuken scoort slecht. Op gebouwniveau scoren de 
toegang, de zonorientatie en de vormgeving zeer hoog, de liftvoorziening, de vuilnis en de post 
scoren slecht. Op buurtniveau scoort de uiterlijke verschijningsvorm, de onderwijsvoorzieningen, 
het afwezig zijn van niet-woonactiviteiten en het woongedrag zeer hoog. Op slechts twee punten, 
te weten de winkelvoorziening en de verkeersveiligheid scoort de buurt matig~ Dit technisch 
complex buurt heeft de op een na langste woonduur (13, l jr.) van alle meergezinswoningen. 

Technisch complex 1.13 in Besoyen heeft een mutatiegraad van 27,8% en een WPS van 1,03. Op 
complexniveau scoort de situering van de keuken en de grootte van de hoofdslaapkamer hoog. 
Alleen de grootte van de keuken scoort slecht. Op gebouwniveau scoort de lift, de vuilnis en de 
zonorientatie slecht. 
Op buurtniveau scoort de kwaliteit van de speelvoorzieningen, de verkeersveiligheid en de 
parkeermogelijkheden onder de norm. De overige gemeten prestaties scoren gelijk of hoger dan de 
norm. Dit technisch complex kent eveneens een lange woonduur en deze bedraagt 10,3 jaren. 
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Technisch complex 2.3: administratief complex 53 

Voningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Gebcxa.rli veau 

Toegang 
Lift 
Vui lnis 
Post 
Schoonmaken 
Galerij open/dicht 
Zonorientatie 
Vormgeving 

Bwrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nvloeding wonen/niet·wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel· en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid Cpolitie) 
Beeldvorming 

(78 won.) 

++ 

rITII II 
f'WTII II 
rwTir II 
llfrT" II 
lllTllTll II 
fill II 
lllTllTll II 
lllTllTll II 
rITII II 
lllTllTll llTI 
lllTllTll llTI 
lllTllTll 1111 
rwTir II 
lllTllTll ,.., 

lllTllTll II 
lllTllTll II 
llfrT" II 

++ 

lllTllTll II 
llfrT" II 
rwTir II 
lllTllTll II 
llfrT" II 
lllTllTll llTI 
lllTllTll II 
llfrT" II 

++ 

lllTllTll II 
rwTir II 
rwTir II 
lllTllTll II 
lllTllTll II 
lllTllTll II 
lllTllTll II 
lllTllTll llTI 
llfrT" II 
rITII II 
lllTllTll II 
rITII II 
lllTllTll 1111 
lllTllTll II 
llfrT" II 
rITII II 
lllTllTll II 
lllTllTll II 
lllTllTll llTI 
lllTllTll .,.., 

lllTllTll II 
rwTir II 
rITII II 
lllTllTll 11 
rwTir II 

Kwadrant 4: lager dan gemiddelde prestatie/lager dan gemiddelde mutatiegraad 

Technisch complex 1.1 in Besoyen heeft een gemiddelde mutatiegraad maar een zeer !age WPS
score. Technisch complex 1.1 scoort op complexniveau bij de situering van de keuken goed, de 
rest van de gemeten woonprestatie scoort iets hoger, gel ijk of beduidend lager dan de norm. Op 
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gebouwniveau zien we hetzelfde beeld; De galerij scoort iets hoger dan de norm en de andere 
scores zijn beneden de norm. Op buurtniveau scoort de kwaliteit van de speelvoorziening, 
verkeersveiligheid, de mate van geluidshinder, het woongedrag, het gevoel van onveiligheid en de 
beeldvorming slecht. Alleen de afwezigheid van niet-woonactiviteiten en de aanwezigheid van 
speelvoorzieningen scoren goed . Technisch complex 1.1 kent binnen de wijk Besoyen een zeer 
korte woonduur (4 jr.) 

Prestatie en prijs 

De toelichting bij de figuren 4.4 en 4.5 waarnaar in de tekst wordt verwezen staat in paragraaf 
4.3.2 onder Prestatie en prijs. 

Uit de vergelijking van figuur 4.4 en 4.5 blijkt dat de 'hierarchische' positie van de diverse 
complexen niet verandert. 

Uitgaande van de gemiddelde scores/waarden betreffende de meergezinswoningen kunnen we in 
figuur 4.4 vier kwadranten onderscheiden. De tlatwoningen zonder lift zijn in de kwadranten 2, 3 
en 4 gepositioneerd. 

Kwadrant 2: hoger dan gemiddelde prestatielhoger dan gemiddelde huurprijs 

Technisch complex 1.12 heeft een hoger dan gemiddelde prestatie met daarbij een hoge huur 
([593,-). Dit complex heeft een ongunstige prijs-prestatie verhouding. 

Kwadrant 3: hoger dan gemiddelde prestatiellager dan gemiddelde huurprijs 

De technische complexen 2.3 en 2.5 hebben beiden een gemiddelde prestatie en een !age huur 
(respectievelijk f330,- en f327 ,-). Wanneer we naar de redelijk te achten huurprijs kijken in 
relatie tot de geboden prestatie zien we dat beide complexen een zeer gunstige prijs-prestatie 
verhouding hebben. 
Bezien we de gemiddelde huur van technisch complex 1.13 ([411,-) in relatie met de geboden 
prestatie dan zien we een zeer gunstige prijs-prestatie verhouding. 

Kwadrant 4: lager dan gemiddelde prestatiellager dan gemiddelde huurprijs 

Technisch complex 1.1 heeft naast een lage prestatie ook een lage huur ([346,-) . 
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4.3.4 Prestatie, marktpositie en prijs van seniorenwoningen 

Prestaties en marktpositie 

De toelichting bij de figuren 4.2 en 4.3 waarnaar in de tekst wordt verwezen staat in paragraaf 
4.3.2 onder Prestatie en marktpositie. 

In de navolgende beschrijvingen zullen de sterke en de zwakke kenmerken van de verschillende 
technische complexen ter Sprake komen in relatie tot de mutatie en woonduur. 

Uitgaande van de gemiddelde scores/waarden betreffende de meergezinswoningen kunnen we in 
figuur 4.2 vier kwadranten onderscheiden. De seniorenwoningen zijn in de kwadranten 1, 3 en 4 
gepositioneerd. 

Kwadrant 1: lager dan gemiddelde prestatielhoger dan gemiddelde mutatiegraad 

Technisch complex 5.14 in Bloemenoord/Groenewoud heeft een zeer hoge mutatiegraad (66,7%) 
en een iets lager dan gemiddelde WPS (0,92). Op complexniveau scoort de grootte van de 
woonkamer, de grootte van de keuken, de sanitaire voorzieningen en de aanwezigheid van het 
balkon slecht. Daarentegen scoort de mate van isolatie, de ontsluiting van de woning en de 
berging zeer goed. De buurt scoort slecht op de kwaliteit van de speelvoorzieningen en de ver
keersveil igheid op woonstraten. De winkelvoorziening scoort matig. Een positieve bijdrage wordt 
geleverd door de onderwijsvoorzieningen, het afwezig zijn van milieu-hinderlijke bedrijven en 
niet-woon activiteiten en het woongedrag . Dit technisch complex heeft samen met technisch 
complex 6.5 de kortste woonduur (5,8 jr.) van alle seniorenwoningen. Voor het complexprofiel 
verwijzen we naar de volgende bladzijde. 

Technisch complex 1.5 in Besoyen heeft een WPS van 0,90 en een gemiddelde mutatiegraad 
(40%). Delage WPS wordt vooral gevormd door een lage score op woningniveau. Op woningni
veau scoort de grootte van de woonkamer en de aanwezigheid van balkon slecht. Daarnaast scoort 
het complex matig op het totale vloeroppervlak, warmwatervoorziening, situering van de keuken, 
aantal slaapkamers en de prive-buitenruimten. De verwarming, de mate van isolatie en de 
ontsluiting van de woning scoren hoog. Op buurtniveau wordt de score gevormd door een hoge 
score op het gebied van kwaliteit riolering, uiterlijke verschijningsvorm openbare ruimten, 
onderwijsvoorzieningen en de afwezigheid van niet-woonactiviteiten. De mate van geluidshinder 
scoort slecht. De woonduur is kort en bedraagt 5,9 jaren. 

Kwadrant 3: hoger dan gemiddelde prestatiellager dan gemiddelde mutatiegraad 

Technisch complex 6.8 Zanddonk heeft de laagste mutatiegraad van de seniorenwoningen (20%) 
en de hoogste WPS (1,0). Het complex scoort op geen enkel criteria slecht. Op het totale 
vloeroppervlak, de grootte van de keuken, de situering van de keuken, het aantal slaapkamers en 
de grootte van de prive buitenruimten scoort het complex matig. Goed tot zeer goed scoort het 
complex op bouwkundige-, bouwfysische-, woontechnische kwaliteit, de verwarming, aanwezig
heid balkon en de ontsluiting van de woning . De buurt scoort slecht op de verkeersveiligheid op 
hoofdontsluitingswegen en matig op bet karakter van de bouwvorm, sociaal -culturele voorzienin
gen voor jongeren en de verkeersveiligheid op woonstraten. Het afwezig zijn van milieu
hinderlijke bedrijven en niet-woonactiviteiten levert een positieve bijdrage. In dit complex zijn de 
seniorenwoningen het !angst bezet en bedraagt de woonduur 11,5 jaren. 
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Technisch complex 5.14: administratief complex 8 

Moningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanita i re voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Ver keersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nvloeding wonen/ni et-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstellihg van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

( 18 won.) 

++ 
ITT1ITW -,-, 
ITT1ITW -,-, 
ITT1ITW -,-, 
ITT1ITW -,-, 
ITT1ITW -,-, 

ITT1ITW mm 
rITWI -,-, 
ril"""""I -,-, 
ril"""""I -,-, 
ITT1ITW .,...., 

ITT1ITW -,-, 
rITWI -,-, 
fWIT'" -,-, 
fWIT'" -,-, 

ITT1ITW mm 
ITT1ITW mm 
OOII-,-, 

++ 
f1rTIT9 -,-, 
f1rTIT9 -,-, 
ITT1ITW -,-, 
ITT1ITW -,-, 

ITT1ITW -,-, 
ITT1ITW .,...., 

ITT1ITW -,-, 
ITT1ITW .,...., 
rITWI -,-, 
ITT1ITW mm 
ITT1ITW -,-, 
ITT1ITW -,-, 
ITT1ITW -,-, 
fWIT'"-,-, 
ITT1ITW .,...., 
ITl"I -,-, 
ITT1ITW -,-, 
rwTITll -,-, 
ITT1ITW llTil 
rITITW mm 
ITT1ITW ..,..., 
rITWI-,-, 
rwTITll mm 
ITT1ITW 1111 
ITT1ITW .,...., 

Kwadrant 4: lager dan gemiddelde prestatie/lager dan gemiddelde mutatiegraad 

Technisch complex 6 .5 in Zanddonk heeft een gemiddelde WPS (0,95) en heeft een iets lager dan 
gemiddelde mutatiegraad (33,3 3 ). De WPS wordt gevormd door een slechte score op het gebied 
van de sanitaire voorzieningen en de afwezigheid van een balkon. Matig scoort het totale 
vloeroppervlak, de grootte van de woonkamer en net aantal slaapkamers. De bouwfysische- en 
woontechnische kwaliteit, de verwarming, de warmwatervoorziening, de grootte van de keuken en 
de ontsluiting van de woning scoren goed tot zeer goed. Op buurtniveau scoort de verkeers
veiligheid op woonstraten en het woongedrag slecht. Daarnaast scoort de buurt matig op het 
gebied van sociaal-culturele voorzieningen voor jongeren, het karakter van de bouwvorm, 
verkeersveiligheid op hoofdontsluitingswegen en de beeldvorming van de buurt. De woonduur in 
dit complex bedraagt 5,8 jaren. 
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Technisch complex 3.5 in Laageinde heeft een WPS van 0,90 en een lage mutatiegraad (22,5%). 
De !age WPS komt door een slechte score op het gebied van de sanitaire voorziealngen en de 
afwezigheid van een balkon, daarnaast scoort het complex op een groot aantal kenmerken matig, 
te weten: de woontechnische kwaliteit, de mate van isolatie, het totale vloeroppervlak, de grootte 
van de woonkamer en de keuken, het aantal slaapkamers en de grootte van de prive buitenruim
ten. De bouwkundige- en de bouwfysische kwaliteit, de grootte van de hoofdslaapkamer, de 
ontsluiting van de woning en de grootte van de berging worden positief beoordeeld. De buurt 
scoort matig op het gebied van onderwijsvoorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen en de 
beeldvorming. Alleen de kwaliteit van de speelvoorzieningen scoort slecht. Het afwezig zijn van 
milieu-hinderlijke bedrijven en niet-woonactiviteiten, de uiterlijke verschijningsvorm van openbare 
ruimte en de winkelvoorziening levert een positieve bijdrage. De woonduur in dit complex is 
hoger dan gemiddeld en bedraagt 7,7 jaren. 

Technisch complex 3.13 in Laageinde heeft de laagste WPS (0,86) en een mutatiegraad van 25%. 
Op complexniveau scoort dit complex slecht op het gebied van de grootte van de woonkamer en 
de keuken, sanita.ire voorzieningen en de afwezigheid van een balkon. Op het gebied van het totale 
vloeroppervlak, het aantal slaapkamers en de grootte van de prive buitenruimten scoort het 
complex matig. De mate van isolatie, de ontsluiting van de woning en de berging scoort zeer 
goed . ln de buurt heerst een groot gevoel van onveiligheid, daarnaast scoort de buurt matig op de 
volgende punten; onderwijsvoorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen(buurthuis), verkeers
veiligheid op woonstraten, de mate van geluidshinder, de aanwezigheid van niet-woonactiviteiten 
en de beeldvorming van de buurt. Het karakter van de bouwvorm, uiterlijke verschijningsvorm 
openbare ruimte, de winkelvoorziening, de kwaliteit van het structureel groen en de afwezigheid 
van milieu-hinderlijke bedrijven levert een positieve bijdrage aan de buurt. Ook dit technisch 
complex kent naast technisch complex 6.8 een lange woonduur (10,2 jr.). 

Prestatie en prijs 

De toelichting bij de figuren 4.4 en 4.5 waarnaar in de tekst wordt verwezen staat in paragraaf 
4.3.2 onder Prestatie en prijs. 

Uit de vergelijking van figuur 4.4 en 4.5 blijkt dat de 'hierarchische' positie van de diverse 
complexen enigszins verandert: 

met name complex 6.8 in Zanddonk stijgt aanzienlijk . Complex 1.5 laat een lichte daling 
zien. 

Uitgaande van de gemiddelde scores/waarden betreffende de meergezinswoningen kunnen we in 
figuur 4.4 vier kwadranten onderscheiden. De seniorenwoningen zijn in de kwadranten 1, 2, 3 en 
4 gepositioneerd. 

Kwadrant I: lager dan gemiddelde prestatie!hoger dan gemiddelde huurprijs 

Technisch complex 1.5 heeft een lager dan gemiddelde prestatie met een gemiddelde huur 
({415,-). De prijs-prestatie verhouding van dit complex is ongunstig. 

Kwadrant 2: hoger dan gemiddelde prestatie!hoger dan gemiddelde huurprijs 

Technisch complex 6.8 heeft een hoge prestatie en een hoge huur ({526,-). Wanneer we naar de 
redelijk te achten huurprijs kijken bij de geboden prestatie zien dat dit complex een ongunstige 
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prijs-prestatie verhouding heeft. 

Kwadrant 3: hoger dan gemiddelde prestatiellager dan gemiddelde huurprijs 

Technisch complex 6.5 heeft een bovengemiddelde prestatie en een lager dan gemiddelde huurprijs 
({383,-). Door deze !age huur heeft dit complex een gunstige prijs-prestatie verhouding. 

Kwadrant 4: lager dan gemiddelde prestatiellager dan gemiddelde huurprijs 

De techniscbe complexen 3.13 en 5.14 hebben beide een !age huur ({369,-), echter de geboden 
prestatie van technisch complex 5.14 is een stuk groter dan die van complex 3.13. De prijs
prestatie verhouding van complex 5.14 is dan ook gunstiger. 

4.3.5 Prestatie, marktpositie en prijs van maisonnettes 

Prestatie en marktpositie 

De toelichting bij de figuren 4.2 en 4.3 waarnaar in de tekst wordt verwezen staat in paragraaf 
4.3 .2 onder Prestatie en marktpositie. 

In de navolgende beschrijvingen zullen de sterke en de zwakke kenmerken van de verschillende 
technische complexen ter sprake komen in relatie tot de mutatie en woonduur. 

Uitgaande van de gemiddelde scores/waarden betreffende de meergezinswoningen kunnen we in 
figuur 4.2 vier kwadranten onderscheiden. 

De technische complexen 1.5 in Besoyen en 3 .5 in Laageinde hebben nagenoeg een gelijke WPS 
en de mutatiegraad verschilt evenmin. Daarbij kennen beide technische complexen een zelfde 
korte woonduur van 5,4 jaren. Beide complexen bevinden zich in: 

kwadrant 3: hoger dan gemiddelde prestatiellager dan gemiddelde mutatiegraad. 

De WPS van technisch complex 1.5 in Besoyen wordt op complexniveau gevormd door een 
matige score op slechts twee kenmerken te weten, de grootte van de keuken en de grootte van de 
prive buitenruimten. Op alle andere kenmerken scoort het complex gelijk of hoger dan de norm. 
Zeer goed scoort de verwarming, de mate van isolatie en de grootte van de woonkamer. De buurt 
scoort slecht op de mate van geluidshinder. De kwaliteit van de bestrating, structureel groen en 
speelvoorzieningen en de verkeersveiligheid op hoofdontsluitingswegen scoort matig. Zeer goed 
scoort de kwaliteit van de riolering, uiterlijke verschijningsvorm openbare ruimten, onderwijs
voorzieningen en het afwezig zijn van niet-woonactiviteiten. 
De WPS van technisch complex 3.5 in Laageinde wordt gevormd door; een slechte score bij de 
grootte van de prive buitenruimten en een matige score op het gebied van isolatie en de sanitaire 
voorzieningen. De bouwkundige-, bouwfysische- en woontechnische kwaliteit, het totale 
vloeroppervlak, de grootte van de woonkamer, de situering van de keuken, het aantal slaapka
mers, aanwezigheid van het balkon, de ontsluiting van de woning en de berging leveren een 
positieve bijdrage aan de WPS. De buurt scoort slecht bij de kwaliteit van de speelvoorzieningen. 
De sociaal-culturele voorzieningen Gongeren/ buurthuis) en de beeldvorming scoren matig. De 
winkelvoorziening, kwaliteit van het structureel groen, het afwezig zijn van milieu-hinderlijke 
bedrijven en niet-woonactiviteiten en de uiterlijke verschijningsvorm openbare ruimten scoren 
goed tot zeer goed. 
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Technisch complex 1.5: administratief complex 31 

"oningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buJrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woons traten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei·nvloedi ng wonen/ni et-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid Cpolitie) 
Beeldvorming 

Prestatie en prijs 

(25 won.) 

++ 

rwTWT1I ..,...., 
rwTWT1I ..,...., 

rwTWT1I II 
rwTWT1I llT9l 
lllTllT9 II 
lllTllT9 .,.., 

lllTllT9 II 
lllTllT9 .,.., 

rwrwr-- II 
lllTllT9 ..,...., 
rwTWT1I ..,...., 

lllTllT9 II 
rwTWT1I II 
rwTWT1I ..,...., 
lllTllT9 ..,...., 

lllTllT9 II 
rwrwr-- II 

++ 

lllTllT9 II 
rwTWT1I II 
rwrwr-- II 
lllTllT9 llT9l 
rwTWT1I II 
Ill" II 
lllTllT9 II 
rwTWT1I llT9l 
rwTWT1I ..,...., 
r-.TWTll . .,.., 
rwTWT1I ..,...., 

rwTWT1I II 
rITWI II 
rwrwr-- II 
rwTlll II 
lllTllT9 II 
fill 11 
lllTllT9 II 
lllTllT9 II 
lllTllT9 llTil 
rwTWT1I ..,...., 

rwTlll II 
rwTWT1I II 
rwTWT1I II 
rwTWT1I II 

De toelichting bij de figuren 4.4 en 4.5 waarnaar in de tekst wordt verwezen staat in paragraaf 
4.3.2 onder Prestatie en prijs. 

Uit de vergelijking van 'figuur 4.4 en 4.5 blijkt dat de 'h.ierarchische' positie van de diverse 
complexen enigszins verandert: 

De twee complexen van dit typen verwisselen van plaats maar laten geen opvallende 
verschuivingen zien. De prestaties van beide complexen zijn hoog. 

Uitgaande van de gemiddelde scores/waarden betreffende de meergezinswoningen kunnen we in 
figuur 4.4 vier kwadranten onderscheiden. De maisonnettes zijn in kwadrant 2 gepositioneerd. 

71 



Kwadrant 2: hoger dan gemiddelde prestatielhoger dan gemiddelde huurprijs 

De geboden prestatie van beide technische complexen 1.5 en 3.5 is hoog. De huurprijzen van 
beide complexen verschillen niet veel van elkaar (respectievelijk f52 l ,- en f533 ,-). Wanneer we 
naar de redelijk te achten huurprijs kijken in relatie tot de geboden prestatie zien we dat beide 
complexen een gunstige prijs-prestatie verhouding hebben. 

4.3.6 Prestatie, marktpositie en prijs van appartementen 

Prestatie en marktpositie 

De toelichting bij de figuren 4.2 en 4.3 waarnaar in de tekst wordt verwezen staat in paragraaf 
4.3 .2 onder Prestatie en marktpositie. 

In de navolgende beschrijvingen zullen de sterke en de zwakke kenmerken van de verschillende 
technische complexen ter sprake komen in relatie tot de mutatie en woonduur. 

Uitgaande van de gemiddelde scores/waarden betreffende de meergezinswoningen kunnen we in 
figuur 4.2 vier kwadranten onderscheiden. De appartementen zijn in de kwadranten 1, 2 en 4 
gepositioneerd. 

Kwadrant 1: lager dan gemiddelde prestatie/hoger dan gemiddelde mutatiegraad 

Technisch complex 0.6 in het centrum heeft de laagste WPS (0,6) en de hoogste mutatiegraad 
(83,3%). Op woningniveau scoort de buurt op 13 van de 17 produktindicatoren ver onder de 
norm. De kwaliteit van deze woningen is dan ook zeer slecht. De buurt scoort slechts op 4 van de 
25 produktindicatoren boven de norm, te weten het karakter van de bouwvorm, de kwaliteit van 
de groenvoorziening, de winkelvoorziening en de leetbaarheid in de buurt. De buurt scoort slecht 
op de kwaliteit van de speelvoorzieningen, de verkeersveiligheid en het ontbreken van sociaal-cul
turele voorzieningen. De fysiek-ruimtelijke kwaliteit, de bestrating, veiligheid openbare gebou
wen, uiterlijke verschijningsvorm openbenbare ruimte, sociaal-culturele voorzieningen voor 
jongeren, parkeermogelijkheden, het aanwezig zijn van milieu-hinderlijke bedrijven, het woon
gedrag, het gevoel van onveiligheid en de beeldvorming van de buurt scoren matig. Dit complex 
en complex 0.16 kennen een zeer korte woonduur van 2, 1 jaren. Deze woonduur is de kortste van 
alle woonduren in de meergezinswoningen. Voor het complexprofiel verwijzen we naar de 
volgende bladzijde. 

Technisch complex 0.16 in het centrum heeft een WPS van 0,76 en eveneens een zeer hoge 
mutatiegraad (76,2 % ). De WPS wordt gevormd door een slechte score op het gebied van de 
grootte van de keuken, de situering van de keuken, het aantal slaapkamers, de sanitaire voorzie
ningen, de afwezigheid van een balkon, de ontsluiting van de woning, de grootte van de berging 
en de grootte van de prive-buitenruimten. De bouwfysische kwaliteit en de mate van isolatie 
scoren goed. Op buurtniveau is de score beduidend beter. Op slechts zes punten is de score matig; 
de mate van geluidshinder, parkeermogelijkheden, sociaal-culturele voorzieningen voor jongeren, 
buurtwerk en de beeldvorming. Bij de overige aspecten scoort de buurt gelijk of hoger dan de 
norm. 

Technisch complex 3.2 in Laageinde heeft een lage WPS (0,82) en een mutatiegraad van (42,9%). 
Op woningniveau scoort de grootte van de woonkamer, de grootte van de hoofdslaapkamer, de 
sanitaire voorzieningen en de prive-buitenruimte slecht. De woontechnische kwaliteit, het totale 

72 



vloeroppervlak, de grootte van de keuken , het aantal slaapkamers en de aanwezigheid van het 
balkon scoren matig. Zeer goed scoort de verwarming. De buurt scoort op de onderwijsvoorzie
ningen, sociaal-culturele voorzieningen, verkeersveiligheid op hoofdontsluitingswegen, de mate 
van geluidshinder, het aanwezig zijn van niet-woonactiviteiten en de beeldvorming matig. Alleen 
de kwaliteit van de speelvoorziening scoort slecht. De Winkelvoorziening scoort daarentegen zeer 
goed. Ook de woonduur van dit complex is zeer kort en bedraagt 3 ,3 jr. 

Technisch complex 0.6: administratief complex 28 

Yoningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Yoontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Yarmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Yinkelvoorziening 
Onderwijsvoo~zieningen 

Sociaal-culturele voorziening: buurthu i s 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Beinvloeding wonen/niet·wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

(36 won.) 

++ 

fITllTll ..,.., 

rITir..,.., 
fITllTll ..,.., 
rllTllTll ..,.., 

rwnrr -,-, 
rirl..,.., 
rirl..,.., 
rirl..,.., 
rirl..,.., 
rwnrr -,-, 
rwnrr -,-, 
rirl..,.., 
rirl..,.., 
rirl..,.., 
rirl..,.., 
fITllTll""Tl 
rirl..,.., 

++ 

rwnrr -,-, 
rllTllTll ......, 

rwnrr -,-, 
rllTllTll ..,.., 
rllTllTll ......, 
rTT"..,.., 
rwnrr -,-, 
fIT1fl ..,.., 

rllTllTll llTil 
rllTllTll ..,.., 

rirl..,.., 
rwnrr -,-, 
rllTllTll ..,.., 

rirl..,.., 
rirl..,.., 
rirl..,.., 
rllTllTll ..,.., 
ITTlll ..,.., 

rwnrr-,-, 
rllTllTll ..,.., 

fIT1fl..,.., 
rllTllTll ......, 

rwnrr-,-, 
ITTlll ..,.., 
rwnrr-,-, 

Technisch complex 8.1 in De Hoef heeft een WPS van 0,77 en een mutatiegraad van 43,3%. 
Deze lage WPS komt tot stand door een slechte score op de volgende gebieden: de grootte van de 
woonkamer, de grootte van de keuken, de grootte van de hoofdslaapkamer, de sanitaire voorzie
ningen en de prive-buitenruimte. Bij de bouwkundige-, bouwfysische- en woontechnische 
kwaliteit, de verwarming en de mate van isolatie scoort het complex goed tot zeer goed. Op 
buurtniveau scoort de kwaliteit van de speelvoorzieningen, behoefte aan professionele ondersteu-
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ning en de beeldvorming slecht. De sociaal-culturele voorzieningen, de verkeersveiligheid en het 
buurtwerk scoren matig . Op het gebied van de riolering, de afwezigheid van milieu-hinderlijke 
bedrijven en niet woon-activiteiten scoort de buurt zeer goed. De overige produktindicatoren 
scoren gelijk aan de norm. De woonduur bedraagt 5,6 jaren. 

Technisch complex 8.4 in De Hoef heeft een zeer lage WPS van 0,72 en een hoge mutatiegraad 
van 46,5 % . Debet aan deze lage prestatie zijn met name de woningprestaties. Slechts op drie 
criteria scoort het technisch complex boven de norm, te weten de verwarming, de mate van 
isolatie en de berging . Op de gebieden van; de grootte van de keuken, de sanitaire voorzieningen 
en de afwezigheid van een balkon scoort technisch complex slecht. Op buurtniveau scoort de 
afwezigheid van milieu-hinderlijke bedrijven en niet-woonactiviteiten zeer goed. De kwaliteit van 
de speelvoorzieningen, behoefte aan professionele ondersteuning en de beeldvorming scoren zeer 
slecht. De verkeersveiligheid in de buurt scoort matig. Naast technisch complex 3.2 heeft dit 
technisch complex eveneens een korte woonduur van 3,7 jaar. 

Kwadrant 2: hoger dan gemiddelde prestatielhoger dan gemiddelde mutatiegraad 

Technisch complex 5.14 Bloemenoord/Groenewoud heeft een WPS van 0,97 en een mutatiegraad 
van 50% . De WPS wordt gevormd door een slechte score op het gebied van de grootte van de 
woonkamer, de grootte van de keuken en de grootte van de prive buitenruimte. Op het aantal 
slaapkamers en het totale vloeroppervlak scoort het complex matig . De mate van isolatie en de 
berging scoren daarentegen zeer goed. Op buurtniveau scoort de onderwijsvoorziening, de 
afwezigheid van milieu-hinderlijke bedrijven en niet-woonactiviteiten, en het woongedrag zeer 
hoog. De kwaliteit van de speelvoorzieningen en de verkeersveiligheid op woonstraten scoren 
slecht, terwijl de winkelvoorziening matig scoort. Dit technisch complex kent een lange woonduur 
(8,2 jr.) in vergelijking met de andere technische complexen. 

Kwadrant 4: lager dan gemiddelde prestatiellager dan gemiddelde mutatiegraad 

Technisch complex 3.13 in Laageinde heeft een WPS van 0,91 en een mutatiegraad van 30% . 
Deze mutatiegraad is het laagste van alle appartementen. Het complex scoort slecht op de 
gebieden van de grootte van de woonkamer, de grootte van de keuken, de sanitaire voorzieningen 
en de grootte van de prive buitenruimte. Op het totale vloeroppervlak en het aantal slaapkamers 
scoort het complex matig. De mate van isolatie en de berging scoren zeer goed. Op buurtniveau 
scoort alleen het gevoel van onveiligheid slecht. Daarentegen scoort de buurt liefst op zeven 
indicatoren matig; onderwijsvoorzieningen, afwezigheid van een buurthuis, de verkeersveiligheid 
op woonstraten, de mate van geluidshinder, de aanwezigheid van niet-woonactiviteiten, doe!- en 
taakstelling van het buurtwerk en de beeldvorming. Alleen de afwezigheid van milieu-hinderlijke 
bedrijven scoort zeer hoog. Naast de laagste mutatie en de op een na hoogste WPS kent dit 
technisch complex de langste woonduur van alle appartementen (12,9 jr.). 

Prestatie en prijs 

De toelichting bij de figuren 4.4 en 4.5 waarnaar in de tekst wordt verwezen staat in paragraaf 
4.3.2 onder Prestatie en prijs. 

Uit de vergelijking van figuur 4.4 en 4.5 blijkt dat de 'hierarchische' positie van de diverse 
complexen enigszins verandert: 
Evenals bij de eengezinswoningen zakt bij de appartementen het complex in de Hoef (8.4) in de 
hierarchie. Ook is de prijs/prestatieverhouding ongunstiger . Het complex 5.14 in Bloemenoord-
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Groenewoud daarentegen maakt een tlinke sprong opwaarts. 

Uitgaande van de gemiddelde scores/waarden betreffende de meergezinswoningen kunnen we in 
figuur 4.4 vier kwadranten onderscheiden. De appartementen zijn in de kwadranten 1, 3 en 4 
gepos itioneerd. 

Kwadrant 1: lager dan gemiddelde prestatielhoger dan gemiddelde huurprijs 

Technisch complex 3.2 heeft ondanks zijn lage prestatie een hoge gemiddelde huur (f 472,-), 
waarb.ij de redelijk te achtte huurprijs voor de geboden prestatie meer dan f130,- lager ligt dan de 
huidige huurprijs. Dit complex heeft dan ook een zeer ongunstige prijs-prestatie verhouding. 

Kwadrant 3: hoger dan gemiddelde prestatiellager dan gemiddelde huurprijs 

Technisch complex 5.14 heeft een hoger dan gemiddelde prestatie met daarbij een lage huurprijs 
(j369,-). Dit complex heeft een gunstige prijs-prestatie verhouding. 

Kwadrant 4: lager dan gemiddelde prestatiellager dan gemiddelde huurprijs 

Technisch complex 3.13 heeft een lager dan gemiddelde prestatie met een lage huur (j369,-). 
Technisch complex 0.16 heeft een lage prestatie en een zeer lage huurprijs (j283,-). Wanneer we 
naar de redelijk te achten huur voor de geboden prestatie kijken zien we dat beide complexen een 
gunstige prijs-prestatie verhouding hebben. Bezien we de gemiddelde huur van de technische 
complexen 8.1 (j319,-), 8.4 (j329,-) en 0.6 (j313,-) in relatie tot de geboden prestatie dan 
ontstaat het tegenovergestelde beeld: een crngunstige prijs-prestatie verhouding. Technisch complex 
0.6 kent de ongunstigste prijs-prestatie verhouding. 

4.3.7 Prestatie, marktpositie en prijs van duplexwoningen 

Prestatie en marktpositie 

De toelichting bij de figuren 4.2 en 4.3 waarnaar in de tekst wordt verwezen staat in paragraaf 
4.3.2 onder Prestatie en marktpositie. 

In de navolgende beschrijvingen zullen de sterke en de zwakke kenmerken van de verschillende 
technische complexen ter sprake komen in relatie tot de mutatie en woonduur. 

Uitgaande van de gemiddelde scores/waarden betreffende de meergezinswoningen kunnen we in 
figuur 4.2 vier kwadranten onderscheiden. De duplexwoningen zijn in kwadrant 4 gepositioneerd. 

Kwadrant 4: lager dan gemiddelde prestatiellager dan gemiddelde mutatiegraad 

De technische complexen 3.7 in Laageinde en 4.10 Antoniusparochie hebben beide een lage WPS 
(respectievelijk 0,77 en 0,78). Echter de mutatiegraad laat een groter verschil zien. Technisch 
complex 3.7 heeft een mutatiegraad van 34,7% en technisch complex 4.10 een mutatiegraad van 
29,2%. Debet aan de lage WPS van technisch complex 3.7 zijn de slechte score op het gebied van 
de verwarming, het totale vloeroppervlak, de grootte van de woonkamer, de sanitaire voorzienin
gen en de afwezigheid van een balkon. Alleen de situering van de keuken scoort zeer hoog. De 
rest van de gemeten produktindicatoren scoort gelijk of beneden de norm. Op buurtniveau scoort 
de buurt zeer slecht, liefst op acht produktindicatoren scoort de buurt slecht. Te weten: de 
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kwaliteit van de groenvoorziening, de kwaliteit van de speelvoorziening, de verkeersveiligheid op 
hoofdontsluitingswegen , de aanwezigheid van niet-woonactiviteiten, de behoefte aan professionele 
ondersteuning, het woongedrag, het gevoel van onveiligheid in de buurt en de negatieve beeldvor
ming . Slechts op de kwaliteit van de riolering en de kwaliteit van het structureel groen scoort de 
buurt zeer goed . De woonduur (6,3 jr.) is korter dan die van technisch complex 4.10 en ligt rond 
het gemiddelde . 

Technisch complex 3.7: adrninistratieve complexen 50,51 

Yoningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Bwrtniveau 
Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu·hinderlijke bedrijven 
Be1nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid Cpolitie) 
Beeldvorming 

( 147 won.) 
++ 

rITITm STI 
rITITm,..., 
rITITm,..., 
~,..., 

rITITm,..., 
rwTir,..., 
rwTir ,..., 
rwTir,..., 
~,..., 

rITITm llTil 
rwTlfl ,..., 
rwTlfl ,..., 
rwTir ,..., 
~,..., 

rwTir,..., 
rITITm,..., 
rITITm,..., 

++ 

rITWTm ,..., 

rITITm,..., 
rwTir ,..., 
rITWTm lfTil 
~,..., 

n-.-,..., 
~,..., 

rITITm 9TI 
rITITm 9TI 
rmTWI ,..., 
[ITlll ,..., 

fIT.-r ,..., 

rITITm lfTil 
~,..., 

~,..., 

rITITm,..., 
rITITm,..., 
rwTir,..., 
rITWTm STI 
~,..., 

~,..., 

fIT.-r ,..., 
~,..., 

~,..., 

~,..., 

Technisch complex 4.10 in Bloemenoord/Groenewoud scoort op complexniveau slecht bij de 
volgende produktindicatoren; de verwarming, de mate van isolatie, de grootte van de woonkamer 
en de keuken en de afwezigheid van het balkon. De woontechnische kwaliteit scoort redelijk en de 
situering van de keuken scoort zeer goed. Op buurtniveau scoort deze buurt op veel produktindi
catoren onder de norm. De kwaliteit van de speelvoorziening, de verkeersveiligheid op woonstra
ten , het woongedrag en de beeldvorming scoren slecht. Matig scoort de kwaliteit van de 
bouwvorm, de kwaliteit van de riolering, bestrating en groenvoorziening, de verkeersveiligheid op 
hoofdontsluitingswegen, de mate van geluidshinder, de behoefte aan professionele ondersteuning, 
het buurtwerk en het gevoel van onveiligheid . De woonduur bedraagt 8 jaar. 
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Prestatie en prijs 

De toelichting bij de figuren 4.4 en 4.5 waarnaar in de tekst wordt verwezen staat in paragraaf 
4.3.2 onder Prestatie en prijs. 

Uit de vergelijking van figuur 4.4 en 4.5 blijkt dat de 'hierarchische' positie van de twee 
complexen met hun !age prestaties enigszins verschuiven t.o.v. elkaar. 

U itgaande van <le gemiddelde scores/waarden betreffende de meergezinswoningen kunnen we in 
figuur 4.4 vier kwadranten onderscheiden. De duplexwoningen zijn in kwadrant 4 gepositioneerd . 

Kwadrant 4: lager dan gemiddelde prestatiellager dan gemiddelde huurprijs 

Beide technische complexen 3.7 en 4.10 hebben nagenoeg dezelfde prestatie en een lage huur 
(respectievelijk f241,- en f225 ,-) . Deze complex en hebben de laagste huurprijs van alle meerge
zinswoningen. Deze complexen hebben dan ook een zeer gunstige prijs-prestatie verhouding. 
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4.4 Typologie meergezinscomplexen 

Op grond van de prestatie, marktpositie (voorlopig aan de hand van de indicator mutatie) en de 
prijs kan de volgende typologie opgesteld worden: 

Type I a: I age prestatie met een ongunstige prijs/prestatieverhouding en hoge mutatie 
Type I b: I age prestatie met een ongunstige prijs/prestatieverhouding en lage mutatie 

Type 2a: lage prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en hoge mutatie 
Type 2b: lage prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en lage mutatie 

Type 3a: hoge prestatie met een ongunstige of redelijke prijs/prestatieverhouding en hoge mutatie 
Type 3b: hoge prestatie met gunstige prijs/prestatieverhouding en hoge mutatie 

Type 4a: hoge prestatie met een ongunstige of redelijke prijs/prestatieverhouding en lage mutatie 
Type 4b: hoge prestatie met gunstige prijs/prestatieverhouding en lage mutatie 

De onderscheiden typen kunnen we als volgt benoemen: 

Type 1: Risico-complexen 

Bij deze complexen is de prijs/prestatieverhouding ongunstig: de geboden prestaties zijn relatief 
laag, terwijl de bewoners relatief veel betalen. Dit type complexen dreigt bij een ruimer aanbod 
uit de markt te vallen, en vormen in die zin een 'risico' voor de verhuurder. 

1 a: Lage prestatie met ongunstige prijs!prestatieverhouding en hoge mutatie 

- seniorenwoningen: 
- appartementen: 

technisch complex 1.5 
technisch complex 3.2 

Type 2: Sobere complexen. 

Deze complexen presteren laag, deels uit zich dit ook in een hoge doorstroming. Daartegenover 
staat een lage prijs, waardoor de prijs/prestatieverhouding niet bijzonder ongunstig is. 
De beheerder dient zich echter af te vragen of het geboden kwaliteitsniveau niet een door haar 
wenselijk minimum niveau onderschrijdt. In deze zin behoeven deze complexen aandacht. 

2a: Lage prestatie met een redeLijke of gunstige prijs!prestatieverhouding en hoge mutatie 

- seniorenwoningen: 
- appartementen: 

technisch complex 5. 14 
technisch complex 0.6 
technisch complex 0. 16 
technisch complex 8. I 
technisch complex 8.4 
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2b: !age prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en !age mutatie 

- flat zonder lift: technisch complex l .1 
- seniorenwoningen: technisch complex 3.5 

technisch complex 3.13 
- duplexwoningen: technisch complex 3. 7 

technisch complex 4.10 
- appartementen: technisch complex 3. 13 

Type 3: Doorstroomcomplexen. 

Deze complexen presteren hoger dan gemiddeld (voor meergezinswoningen WPS > 0,93) maar 
warden we! gekenmerkt door een hoge doorstroming. Dit hangt vooral samen met hun positie op 
de woningmarkt, niet men hun kwaliteit. 

3a: hoge prestatie met een ongunstige of redelijke prijs/prestatieverhouding en hoge mutatie 

- appartementen: technisch complex 5.11 

3b: hoge prestatie met gunstige prijs!prestatieverhouding en hoge mutatie 

- flat zonder lift: 
- appartementen: 

technisch complex 2.3 
technisch complex 5 .14 

Type 4: Stabiele complexen 

Deze complexen warden niet alleen gekenmerkt door een hoge prestatie, maar ook door een !age 
mutatie. 

4a: hoge prestatie met een ongunstige of redelijke prijslprestatieverhouding en !age mutatie 

- flat met lift: 

- flat zonder lift: 
- seniorenwoningen: 
- maisonnettes: 

technisch complex 3 .6 
technisch complex 3 .13 
technisch complex 5.8 
technisch complex 1.12 
technisch complex 6.8 
techniscb complex 1.5 
technisch complex 3.5 

4b: hoge prestatie met gunstige prijslprestatieverhouding en !age mutatie 

- flat zonder lift: technisch complex l .13 
technisch complex 2.5 

- seniorenwoningen: technisch complex 6.5 
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Naar een strategisch portefeuille beheer 

hoofdstuk S 



5.1 lnleiding 

In de hoofdstukken 3 en 4 is de marktpositie van de een- en meergezinswoningcomplexen 
geanalyseerd. In dit hoofdstuk zullen we ingaan op "strategieen" op zowel complex- als portefeuil
leniveau. 
We zullen deze strategieen slechts globaal bespreken, waarbij tevens rekening gehouden zal 
worden met de kansen en bedreigingen die vanuit de omgeving inwerken. Deze kansen en be
dreigingen hebben iets dualistisch, elk van de factoren kan een kans of een gevaar betekenen, 
soms beide tegelijk (Van der Lee, 1993). Centraal in dit hoofdstuk staan de kansen op de 
woningmarkt. Daarnaast komt nog een aantal andere kansen en bedreigingen ter sprake zoals 
kansen en bedreigingen m.b.t. de buurten en wijken (zie ook dee! 2) en kansen en bedreigingen 
m.b.t. het beleid. 

In navolging van Van der Lee onderscheiden we de volgende basisstrategieen: 
een expansiestrategie: het nastreven van een aanzienlijke en permanente verhoging van het 
marktaandeel; 
een groeistrategie: gericht op het verstevigen van de positie in een groeimarkt; 
winststrategie: gericht op het maximaliseren van het winstpotentieel uitgaande van de bes
taande portefeuille; 
marktverkleining: een reductie van de portefeuille tot een aantal marktsegmenten die men 
wenst te blijven voorzien; 
herstelstrategie: gericht op snel herstel van negatieve ontwikkelingen; 
liquidatiestrategie: door verkoop het beeindigen van de onderneming. 

In het kader van dit onderzoek zijn met name de groei- en winststrategie relevant. De eerste op 
korte termijn en de tweede op langere termijn. Bij een fusie van de corporatie met andere 
corporaties uit de regio spelen tactieken in het kader van een expansiestrategie een rol. Deze 
blijven hier echter buiten beschouwing. Ook de drie laatste basisstrategieen worden niet relevant 
geacht. 
Tactieken die bij een groeistrategie een rol spelen zijn marktsegmentatie, prijsdifferentiatie en 
produktdiversificatie. In dit kader is ook het onderscheiden in doelgroepen van belang. Maar ook 
in een niet op groei gerichte strategie spelen deze tactieken een rol. 

Middels de juiste mix van investeringen (nieuwbouw, renovatie, instandhouding, onderhoud en 
aankoop) en desinvesteringen (verkoop) dient gestreefd te worden naar een differentiatie in de 
woningportefeuilfe naar ligging, prijs en kwaliteit, zodanig dat woningen aansluiten bij de wensen 
en mogelijkheden van de diverse doelgroepen en tevens toegankelijk zijn voor deze. 
Kortom 'strategisch voorraadbeheer', als antwoord op de veranderingen in de omgeving, zal 
richting moeten geven aan het beleid van de corporatie in de komende jaren. 
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5.2 Strategieen op portefeuille-niveau 

5.2.1 Doelgroepenbeleid 

Een van de kerntaken van de woningcorporaties, zoals geformuleerd in het BBSH is 
de zorg voor de primaire doelgroep. Daarnaast worden 'de aandacht voor de kwaliteit'; 
'Het betrekken van de bewoners bij het beheer' en 'de continu'iteit in de exploitati e' als kerntaken 
genoemd. 
Bij een doelgroepenbeleid zijn echter ook nog andere invalshoeken mogelijk. 

de invalshoek van de huishoudtypen en leefstijlen Googe huishoudens, traditionele 
gezinnen met kinderen, twee-verdieners met of zonder kinderen, een-oudergezinnen, 
empty nesters, alleenstaande ouderen e.d.) 
de invalshoek van de "zorg" (gehandicapten, ouderen 75 +, asielzoekers e.d.) 
de invalshoek van de woningmarkt (starters, doorstromers, vestigers, finishers). 

Het is aan te bevelen om een doelgroepenbeleid te formuleren waarbij deze diverse invalshoeken 
ge'integreerd worden. 

In dee! 1 zagen we reeds dat 36% van de Waalwijkse huishoudens tot de primaire doelgroep 
behoort; bij de alleenstaanden en eenoudergezinnen betreft het meer dan 50%; 81 % van deze 
groep woont in een sociale huurwoning. 
Van de twee- en meerpersoonshuishoudens behoort 31 % tot de primaire doelgroep. 54 % van deze 
doelgroep zijn door de sociale verhuurder gehuisvest. 

Een andere mogelijke doelgroep is de categorie senioren. Reeds nu is het aandeel van senioren in 
het woningzoekendenbestand 25 % . Een groot dee! van de verhuisgeneigde senioren prefereert naar 
een woning van de woningbouwvereniging te verhuizen (82 % ). Senioren nemen 45% van de 
voorkeur voor een Waalwijkse sociale huurwoning voor hun rekening. Onder verhuisgeneigde 
senioren spelen verhuismotieven die betrekking hebben op de gezondheid een grote rol. Voor 35% 
van de senioren is de wens om naar een ander woningtype te verhuizen onder andere ingegeven 
door het verslechteren van de gezondheid. 
Een kleine meergezinswoning is favoriet. Bereikbaarheid van de woning via een lift is voor het 
merendeel van de senioren noodzakelijk, evenals de aanwezigheid van een intercom en elektrische 
deurontgrendeling. Een korte afstand tot het Centrum wordt door veel senioren wenselijk geacht. 
Kortom, de rol die de woningbouwvereniging in het huisvesten van senioren nu al speelt wordt 
alleen maar belangrijker. Een expliciet oudere beleid gericht op integratie van wonen en zorg 
verdient dan ook aandacht. 

5.2.2 Kwaliteitsdifferentiatie 

Nieuwbouw 

Vanaf 1992 is het door de invoering van het BWS nog moeilijker dan voorheen om nieuwe 
woningen betaalbaar te houden voor huishoudens met !age inkomens. Onder het BWS wordt de 
aanvangshuur van een nieuwbouwwoning vastgesteld op minimaal 6,25% van de stichtingskosten. 
Bij een redelijk laag stichtingskostenniveau van f120.000,-, leidt dat reeds tot een aanvangshuur 
van minimaal 625 gulden. Volgens de financiele passendheidsnormen van VROM moet een 
huishouden waarvan een persoon verdient, een besteedbaar jaarinkomen hebben van meer dan 
f22.000,-, om een dergelijke nieuwbouwwoning te kunnen betrekken. Huishoudens met een 
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minimum-inkomen Quist een van de aandachtsgroepen van het volkshuisvestingbeleid) halen niet 
of nauwelijks dat bedrag. Matiging van de huur van een nieuwbouwwoning is onder het BWS 
alleen mogelijk via verlaging van de stichtingskosten en via huurverlagingstoeslagen. 
In het BWS is een budget 'huurverlagingstoeslagen' opgenomen. Uit dat budget kunnen gemeenten 
putten om de aanvangshuur van verbeterde woningen of vervangende nieuwbouwwoningen te 
beperken. De omvang van het budget hangt af van de programmering van vervangende nieuw
bouw en van een door de minister vastgesteld normbedrag (voor de grote steden fl 120 per 
woning per jaar). Gemeenten zijn niet verplicht iedere woning te voorzien van een huurver
lagingstoeslag. Het budget mag geconcentreerd worden ingezet. Het budget huurverlagingstoesla
gen wordt in tien jaar tijd afgebouwd. lndien gemeenten dezelfde afbouw volgen (zij zijn iinrners 
budgetbeheerder) betekent dit dat de huurverlaging jaarlijks met 103 afneemt. Gevoegd bij een 
trendmatige huurverhoging van 5,53 komt de jaarlijkse huurverhoging op 83. 
Het zal duidelijk zijn dat de primaire doelgroep nog meer in de bestaande voorraad gehuisvest zal 
moeten worden. 

voorraad 

Het BWS subsidieert alleen hoogniveau renovaties (> f50.000,-) in de vooroorlogse voorraad. De 
overige soorten renovaties dienen uit de exploitatie-overschotten en huurinkomsten afgedekt te 
worden . 
Goede lokaties en marktpotenties maken echter ook ongesubsidieerde renovaties op hoog niveau 
rnogelijk, ook in de meergezinswoningen. 

Daarnaast zijn een scala aan ingrepen mogelijk varierend van verbetering en instandhouding tot 
minimaal onderhoud als instrument om te komen tot differentiatie in het aanbod. 
Hiermee kunnen op verantwoorde wijze delen van de voorraad 11goedkoop 11 gehouden word en ten 
behoeve van de primaire doelgroepen. 
Uit het onderzoek blijkt dat 93 van de bewoners van eengezinswoningen beter onderhoud wenst. 
In de meergezinswoningen bedraagt dit percentage ruim 73. Resp. 6 .6 . 3 en 12 3 wenst aanpas
singen aan de woning. 
Door een betere interactie tussen de bewoners en de bewoners zal ingespeeld dienen te worden op 
deze klachten en wensen om te voorkomen dat bewoners op een andere wijze in hun huisvesting 
gaan voorzien (bv. door te gaan kopen). 

We komen op de kwaliteitsdiffentiatie per complex in paragraaf 5.3 terug. 

5.2.3 Doorstroming en woonruimteverdeling 

Belangrijk is echter dat de investeringen en het doelgroepenbeleid afgestemd worden op de 
doorstroming en het woonruimteverdelingssysteem. 
We zagen in dee! 1 dat de woningmarktprocessen mede be'invloed worden door het vigerende 
verdelingssysteem. In een meer marktgerichte verdeling zijn twee typen non-profit woningen 
kansrijk: kleine eengezinswoningen en kleine meergezinswoningen. Uitzondering hierop vormen 
de HAT-eenheden. Slechts 83 van de woningzoekenden staat (onder andere) ingeschreven voor 
zo'n eenheid. Voor dit type komen in Waalwijk alleenstaanden tot 55 jaar in aanmerking. Andere 
woningtypen zijn echter populairder onder deze groep woningzoekenden. 

Bedreigd zijn vooral de grote eengezinswoningen. Het potentiele aanbod huurwoningen wordt 
gedomineerd door grote eengezinswoningen (ca. 603 ). 
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Ook zagen we in dee! 1 dat gerekend mag worden op een groeiend percentage starters onder de 
woningzoekenden. Voor alleenstaande starters zal dit een nog langere wachttijd kunnen opleveren. 
Dit is een aandachtspunt bij toewijzing. 

Onder verhuisgeneigden die een huurwoning in Waalwijk wensen geven de meesten de voorkeur 
aan de woningbouwvereniging als verhuurder. Een eengezinswoning is favoriet onder deze groep 
verhuisgeneigden (ca. 70% ). De voorkeur voor een kleine eengezinswoning is vrijwel gelijk aan 
de voorkeur voor een grote eengezinswoning. Meer dan de helft van de woningzoekenden stelt aan 
de eengezinswoning de eis dat deze beschikt over een douche, een tweede toilet, een zolder, een 
schuur/berging en een voor- en acbtertuin. 
De verhuisgeneigden die een meergezinswoning prefereren wensen over het algemeen een kleine 
woning (maximaal drie vertrekken). Voor meer dan de helft van de woningzoekenden dient de 
meergezinswoning voorzien te zijn van een douche, een berging, een intercom en een elektrische 
deurontgrendeling. Ook meer dan de helft meent dat de woning per lift bereikbaar moet zijn. 

5.2.4 Huurprijsbeleid 

Als gevolg van de deregulering van het huurbeleid hebben de corporaties meer ruimte voor een 
marktgericht huurbeleid. 
We zagen reeds in dee! 1 dat een groot dee1 van de sociale huurwoningenvoorraad relatief 
goedkoop is. Meer dan de helft van de voorraad heeft een huur onder de f540,/maand en 17% 
heeft een huur onder de 351 gulden per maand. Slechts 10% is duur (> f695,-/maand). Daarnaast 
bestaat er ook een grote vraag naar goedkope woningen - met name 2 en 3 kamerwoningen-, 
vooral bij de woningzoekenden in de huursector. Slechts 16% van de verbuisgeneigden die 
overwegend een sociale buurwoning in Waalwijk ambieren, bereid om meer dan 650 gulden (de 
minimale prijs van een nieuwbouwwoning) buur te betalen. Dit is 9% van de totale groep 
verbuisgeneigden. Een kwart van de verbuisgeneigden accepteert woonlasten die boren bij een 
nieuwbouwwoning. 
In bet licbt van bovenstaande is bet beboud van de goedkope buurwoningenvoorraad een 
aandacbtspunt. Met name de voorraad woningen met een huurprijs lager dan f350,-/maand mag 
niet te klein worden. De buursombenadering dient vooral in bet segment van de woningen met een 
buurprijs van f351,- tot f690,- toegepast te worden. Het in dee! 1 gesignaleerde tekort in de 
duurdere buursector wordt door de buurstijgingen in de op een na duurste huurklasse tot (j695,-) 
en door nieuwbouw met een buurprijs boven de f700,- snel genoeg weggewerkt. 

5.2.5 Aan- en verkoopbeleid 

Uit bet woningmarktonderzoek blijkt dat met name in Zanddonk en Bloemenoord/Groenewoud 
onder buurders van eengezinswoningen belangstelling bestaat voor de aankoop van bun woning. 
Tecbniscbe en/of financiele afwegingen kunnen aanleiding zijn bij de verkoop van buurwoningen 
door de corporatie. "Versnipperd" eigendom of "afwijkende" gebouwen zijn vaak slecbts met 
extra inspanningen te beberen, betgeen afstoten aantrekkelijk maakt. Daarnaast kunnen financiele 
motieven de doorslag geven om woningen af te stoten. 

Naast deze bedrijfseconomiscbe redenen kunnen andere overwegingen een rol spelen bij de 
verkoop van buurwoningen: (Verkoop met beleid, 1993) 

bet opwaarderen van wijken om een stabiele wijk met een gemengd karakter te bereiken. 
De opbrengsten uit verkoop kunnen eventueel voor bet opwaarderen van bet eigen bezit in 
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de wijk gebruikt warden. 
tegengaan van selectieve verhuizingen. Door verkoop kan het vertrek van middengroepen 
uit een wijk voorkomen warden. 
aanpassen van het woningbezit aan een veranderende vraag. Afstoten van een dee! van het 
bezit waar weinig vraag naar is, gevolgd door herinvesteringen in woningtypen waar grote 
behoefte aan bestaat (bv. verkoop grate eengezinswoningen en middelen gebruiken om 
kleinere seniorenwoningen te bouwen). 

Het is aan te bevelen om met name in Zanddonk en Bloemenoord/Groenewoud de wat grotere 
woningen gedeeltelijk te verkopen. 

Naast deze verkoop-nieuwbouw optie is echter ook de verkoop-aankoop optie te overwegen. Met 
name de aankoop van kansrijke produkten (kleinere woningen) van beleggers of eigenaar-bewo
ners kunnen bijdragen aan de gewenste differentiatie in de woningportefeuille. 

S .2.6 Huurderspartici pa tie 

In het BBSH warden eisen gesteld aan huurdersparticipatie: (Ned. Woonbond, 1993) 
Minimaal 1 keer per jaar dient overleg gevoerd te warden met de huurder. Daarvoor dient 
een reglement te warden opgesteld; 
de huurders moeten in de gelegenheid warden gesteld zich uit te spreken over onder
werpen van beheer en beleid; 
huurders hebben er recht op kennis te nemen van de stukken die betrekking hebben op 
onderwerpen van beheer en beleid; 
de woningcorporatie moet er voor zorg dragen dat een door de bewoners ingestelde 
vertegenwoordiging haar werk kan doen; 
een woningcorporatie kan een groep bewoners verzoeken aannemelijk te maken dat zij 
daadwerkelijk narnens een groot aantal bewoners spreekt; 
woningcorporaties zijn verplicht een klachtencomrnissie in te stellen; 
de woningcorporaties dient minimaal een plaats in het bestuur of in het toezichthoudend 
orgaan te reserveren voor iemand die voorgedragen wordt uit de kring van huurders. 

Tevens is een van de prestatie-eisen in het BBSR, "het betrekken van huurders bij het beheer en 
beleid". De gemeente dienen deze prestatie-eisen op te stellen. 
De verenigingsstructuur van de corporatie biedt diverse mogelijkheden tot participatie. 
Allereerst participeren huurders via het bestuur, een algemene ledenvergadering of een ledenraad. 
In een aantal gevallen functioneert daarnaast nog een bewonersvertegenwoordiging op corporatie
niveau en/of bewonerscomites op complexniveau. 
Teneinde participatie te bevorderen stimuleert het bestuur het instellen van bewonerscommissies en 
stelt hiervoor een regelement op . Vanaf 1992 wordt gewerkt aan een verdere concretisering en 
structurering van bewonersoverleg. De nieuwe indeling van technische complexen kan hierbij als 
kader dienen. Naast zaken op woning- en gebouwniveau kunnen hierbij ook zaken m.b .t. de buurt 
aan de orde gesteld warden. (zie ook buurtbebeer paragraaf 5.2.7) 

5.2.7 Buurtbeheer 

De waardering van het wonen wordt zoals we zagen niet alleen door de kwaliteit van de woning 
en woonvorm bepaald maar ook door de kwaliteit van de woonomgeving en het sociale klimaat 
bepaald (de fysieke en sociale omgeving) . 
Kunnen de corporaties de kwaliteit van de woning, het woningcomplex en de sociale samenstelling 
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hiervan nog zelf be'invloeden, voor verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving en het 
leefklimaat zijn ze aangewezen op andere bebeerders en de lokale overheid. 
Door eventueel gezamenlijk met hun bewoners in overleg te treden met de lokale overheid kan zij 
zelf het initiatief nemen tot het opstellen van buurtbeheerplannen. 
In dee! 2 zijn de tekortkomingen voor de onderscheiden buurten in kaart gebracht. Al naar gelang 
de aard van de tekortkomingen (technisch, functioneel, sociaal) kunnen een of meerdere afdelingen 
of diensten bij dit overleg betrokken worden . Bij deze buurtplannen kan rekening gehouden 
worden met de in dit deel ontwikkelde indeling naar technische complexen. Bij ingrepen kan 
eventueel geschoven worden met "overschotten" en "tekorten" tussen de verschillende onderdelen 
van deze complexen. 
Het stedelijk beheerplan kan als algemeen kader dienen voor deze buurtbeheerplannen. 

5.3 Strategie per complex 

Er volgt nu een samenvatting van alle relevante produkt- en procesgegevens van alle technische 
complexen, resulterend in een strategie per technisch complex. In het eerste gedeelte komen alle 
eengezinswoningen aan bod en in het tweede gedeelte alle meergezinswoningen. Op de linkerpagi
na wordt het complexprofiel van het betreffende complex weergegeven met daaronder twee 
positie-matrixen. De eerste grafiek geeft de relatie weer tussen de netto huurprijs en de WPS en 
de andere grafiek geeft de relatie weer tussen de mutatiegraad en de WPS. De lijnen die in beide 
positie-matrixen getekend zijn, zijn gebaseerd op de gemiddelde waarden betreffende de gemeten 
variabelen. 
Op de rechter pagina . staat een foto van het betreffende technisch complex met bijbehorende 
toelichting. In deze toelichting wordt de typologie, samenstelling, Jigging, differentiatie en 
strategie beschreven. Bij de strategieformulering wordt gebruik gemaakt van de twee positie
matrixen op de linker pagina. 
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5.3.1 Eengezinswoningen 

Technisch complex Typologie Pagina 

Centrum 

0.16 stabicl-complex 92 

0 .19 sober-complex 94 

Besoyen 

1.10 doorstroom-complex 96 

Baardwijk 

2.3 stabiel-complex 98 

2.5 sober-complex 100 

2.6 sober-complex 102 

Laageinde 

3.1 stabiel-complex 104 

3.7 sober-complex 106 

3.11 stabiel-complex 108 

3.12 stabiel-complex 110 

Antoniusparochie 

4.4 sober-complex 112 

4.6 stabiel-complex 114 

4.10 sober-complex 116 

4.11 sober-complex 118 

Bloemenoord/Groenewoud 

5.3 doorstroom-complex 120 

5.6 stabiel-complex 122 

Zanddonk 

6.2 doorstroom-complex 124 

6.3 doorstroom-complex 126 

6.5 doorstroom-complex 128 

6.8 stabicl-complex 130 

6.11 doorstroom-complex 132 

De Hoef 

8.1 risico-complex 134 

8.4 risico-complex 136 
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Technisch complex 0.16: administratieve complexen 21,22,25 

"oningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Jsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Bwrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei·nvl oedi ng wonen/ni et-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

100 

0,7 

Netto oourprijs en WPS 
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Type 4a: Stabiel complex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke prijs/prestatiever
houding en !age mutatie 

Technisch complex 0.16: administratief complex 21,22 en 25 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1986 (complex 21,22)/ 1980 (complex 25) 

Ligging: 
Differentiatie: 

Opmerking: 

Strategie: 
Prijs: 

I 
Prestatie: 

I Promotie: 

Centrum 
15 1-slaapkamer 
60 2-slaapkamers 
60 3-slaapkamers 
13 4-slaapkamers 

Geen 

Hoge huur voor een hoge prestatie. Redelijke prijs/prestatieverhouding. 
Complex met hoge prestatie; geen aandachtspunt. 
Grote vraag; geen extra aandacht. 
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Technisch complex 0.19: administratief complex 50 

Moningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

8UJrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Beinvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 
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Type 2b: Sober-complex; !age prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhou
ding en lage mutatie 

Technisch complex 0 . 19: administratief complex 50 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1949; groot onderhoud 1985 

Ligging: 
Differentiatie: 

Opmerking: 

Strategie: 
Prijs : 

Prestatie: 
Promotie: 

Centrum 
86 3 slaapkamers 
4 4-slaapkamers 
7 5-slaapkamers 

Geen 

Lage huur voor lage prestaties. Redelijke prijs/prestatieverhouding. Na isolatie: 
prijs aanpassen. 
lsolatie aandachtspunt. 
Bij toewijzing verdere vergrijzing van de buurt tegengaan. 

95 



Technisch complex 1.10: administratief complex 1 

"oningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buJrtniveau 

Fysiek · ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal·culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu·hinderlijke bedrijven 
Bei'nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel· en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

llOO 

700 

600 

.soo 

i 
i400 
0 

i zsoo 

200 

100 

0 
0,7 o,a 0,9 1,1 12 

Vl1'S 
1,A 1,5 

(26 won.) 

++ 

lllT9I -,--, 
lllT9I -,--, 
lllT9I -,--, 

rwTWTm llTII 
rwTWTm -,--, 
lllT9I -,--, 
rwTirTm -,--, 

rwTWTm .-n 
ITfWT9 -,--, 
ITfWT9 llTII 
rwTirTm llTII 
rwTWTm .-n 
rwTWTm -,--, 
11111 -,--,, 

rwTirTm llTII 
rwTWTm -,--, 
rwTBTm .-n 

++ 

rwTirTm -,--, 
rwTirTm -,--, 
rwTirTm -,--, 
fllTJIT9 -,--, 
rwTWTm llTII 
~-,--, 

rwTirTm -,--, 

rwTWTm llTII 
rwTirTm .,---, 
lllT9I -,--, 
rwTirTm .-n 
rwTWTm -,--, 
11111 -,--, 
11111 -,--, 
rmTSr -,--, 
rwTWTm -,--, 
rwTWTm -,--, 
rwTirTm -,--, 

rwTirTm .-n 
rwTirTm llTII 
rwTirTm .-n 
lllT9I -,--, 
rwTWTm -,--, 
rwTirTm .-n 
lllT9I -,--, 
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Type 3b: Doorstroomcomplex; hoge prestatie met gunstige prijs/prestatieverhouding en 
hoge mutatie 

Technisch complex 1.10: administratief complex 1 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1919-1931 

Ligging: Besoyen 
Differentiatie: 24 2-slaapkamers 

Opmerking: 

Strategie: 
Prijs : 

Prestatie: 

Promotie: 

2 3-slaapkamers 

Relatief groot aantal finishers oorzaak van mutaties. Verder stabielcomplex. 

Gunstige prijs/prestatieverhouding, mede als gevolg van de kwaliteit van de 
buurt. 
Het betreft een matig complex in een goede buurt. 
Aandachtspunten op complexniveau : bouwkundige, bouwfysische en woontech
nische kwaliteit en de mate van isolatie. 
Bij renovatie eventueel herdifferentieren in kleinere woningen . 
Toewijzen aan kleinere huishoudens (1 - en 2- persoons eventueel met 1 kind) . 
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Technisch complex 2.3: administratieve complexen 33,53 

"oningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel green 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei·nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Dael- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

Netto twpriis en WPS 
~ 

eoo 
!J // 

o' / 700 
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·r eoo 0.1 •• 11y•• 
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++ 

fllTllTm 1111 
fllTllTm -,-, 

fllTllTm 1111 
fITir -,-, 
fllTllTm -,-, 
fITir -,-, 

fllTllTm Sil 
fllTllTm Sil 
fITir--,., 
fllTllTm lfTlf1 
fllTllTm 1111 
fllTllTm lfTlf1 
fITir -,-, 
r..,,- -,-, 
fllTllTm llTil 
fllTllTm--,., 

rITITll .-Tl 

++ 

fllTllTm--,., 
fllTllTm -,-, 
fllTllTm -,-, 

fllTllTm Sil 
fllTllTm--,., 
fllTllTm -,-, 
fllTllTm -,-, 

fllTllTm llTil 
fllTllTm--,., 
fllTllTm 1111 
fllTllTm 1111 
filTI--,., 

fllTllTm 1111 
r..,,---,., 
filTI -,-, 
r..,,- -,-, 
fllTllTm -,-, 
fllTllTm -,-, 
fllTllTm lfTlf1 

fllTllTm lfTlf1 
fllTllTm 1111 
filTI -,-, 
filTI -,-, 
r.TII -,-, 
fITir -,-, 
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Type 4b: Stabiel complex; hoge prestatie met gunstige prijs/prestatieverhouding en lage 
mutatie 

Technisch complex 2 .3: administratief complex 33 en 53 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1963 (complex 33)/ 1960 (complex 53) 

Ligging: Baardwijk 
Differentiatie: 41 4-slaapkamers 

4 5-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs : Lage huur voor een hoge prestatie; gunstige prijs/prestatieverhouding. Extra 

huurverhoging mogelijk. Wei rekening houden met doelgroep. 
Prestatie: Complex met hoge prestatie; geen aandachtspunt. 
Promotie: Speciale doelgroep (Molukse wijk). 
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Technisch complex 2.5: administratief complex 53 

lloningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Bwrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei"nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Dael- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid Cpolitie) 
Beeldvorming 

Naito lllwprijs en WPS 

100 

o+-.-~~~~--..-~..-.......,~-~,,--~.,.,~--,--, 
0.7 0,9 t,1 

WPS 
1,2 1,3 1,4 1,5 
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++ 

rwTllTll Sil 
rwTllTll -,--, 

rwTllTll Sil 
~-,--, 

rwTllTll -,--, 
~-,--, 

rwTllTll Sil 
~-,--, 

fITII -,--, 

rwTllTll .-r.-1 
rWTWTm-,--, 
lllTIT1I .-r.-1 
lllTIT1I -,--, 
~-,--, 

rwTllTll .-r.-1 
rwTllTll -,--, 

rwTllTll Sil 

++ 

rwTllTll -,--, 
lllTIT1I -,--, 
fITII -,--, 

rwTllTll 1111 
fITII ,......, 

rwTllTll -,--, 
rwTllTll -,--, 

rwTllTll .-r.-1 
rwTllTll Sil 
rwTllTll Sil 
rwTllTll Sil 
fITII -,--, 

rwTllTll Sil 
~-,--, 

fITII -,--, 

~-,--, 

fITII ,......, 

rwTllTll ,......, 

rwTllTll .-r.-1 
rwTllTll .-r.-1 
fITII -,--, 

ITTII -,--, 
rwTllTll -,--, 
rwTllTll -,--, 
ITTII -,--, 
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Type 2b: Sober-complex; lage prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhou-
ding en lage mutatie 

Technisch complex 2.5: administratief complex 53 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1960 

Ligging: Baardwijk 
Differentiatie: 53 4-slaapkamers 

2 5-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs: Lage huur voor een !age prestatie. Redelijke prijs/prestatieverhouding. Indien 

c. v. plus isolatie: prijsaanpassing. 
Prestatie: Slechte isolatie en geen c. v. Aanpassen wenselijk. 
Promotie: Behouden voor primaire doelgroepen 
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Technisch complex 2.6: administratieve complexen 3,4 

lroningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Yoontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Yarmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

bu.Jrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Yinkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel green 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Dael- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

Netto huU!pijs en WPS 
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++ 

ITT1ITll.,..., 
ITT1ITll -,-, 
ITTIT9 .,...., 
~-,-, 

ITT1ITll --,-, 
rW'l'Ir --,-, 
ITT1ITll --,-, 

TlfTllTm --,-, 
rW'l'Ir --,-, 

ITT1ITll STI1 
rW'l'Ir --,-, 
ITT1ITll .,...., 

rW'l'Ir -,-, 
~-,-, 

lllT1IT9 IJTTI 
ITT1ITll -,-, 

ITT1ITll IJTTI 

++ 

ITT1ITll --,-, 
ITT1ITll .,., 

lllT1IT9 --,-, 
ITT1ITll .,., 

,,--., -,-, 
ITT1ITll -,-, 
rimrrw -,-, 
ITT1ITll -,-, 
ITT1ITll .,...., 

ITT1ITll IJTTI 
lllT1IT9 .,...., 

rW'l'Ir -,-, 
,,--., -,-, 
~-,-, 

,,--., -,-, 
fill-,-, 
lllT1IT9 --,-, 
lllT1IT9 --,-, 

lllT1IT9 IJTTI 
ITT1ITll STI1 
lllT1IT9 .,., 

rW'l'Ir --,-, 
lllT1IT9 .,...., 
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lllT1IT9 .,...., 
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Type 2b: Sober-complex; lage prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhou
ding en lage mutatie 

Technisch complex 2 .6: administratief complex 3 en 4 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1948 (complex 3)/ 1956 (complex 4) 

Ligging: Baardwijk 
Differentiatie: 28 3-slaapkamers 

Opmerking: 

Strategie: 
Prijs: 
Prestatie: 

Promotie: 

18 4-slaapkamers 

Helft van de woningen al gerenoveerd . Bovendien naar keuze bewoners c. v. -
installatie geplaatst (20 wet /26 niet). 

Lage huur voor een lage prestatie. Redelijke prijs/prestatieverhouding. 
In 26 woningen slechte isolatie en geen c. v .. Ook de grootte van de hoofdslaap
kamer en grootte van de keuken zwak. 
Behouden voor primaire doelgroepen . 
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Technisch complex 3.1: administratieve complexen 12,55 

Yoningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

bu.Jrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nvl oedi ng wonen/ni et-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 

· Beeldvorming 
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++ 

ITf1ITW 1111 
rTT1IJW ,--, 
ITf1ITW 1111 
ITf1ITW .,.., 
ITf1ITW ,--, 
rITlfl ---,-, 
ITf1ITW .,-, 
ITf1ITW .,-, 
ITf1ITW ---,-, 
ITf1ITW .,..., 
r.,...,-. ---,-, 
r.,..,-. .,.., 
rwT'I ,--, 
rwT'I ,--, 
ITf1ITW .,.., 
ITf1ITW ---,-, 
r.TBTW 1111 

++ 
ITf1ITW ---,-, 
ITf1ITW ---,-, 
rITir ,--, 
ITf1ITW ,--, 
ITf1ITW ,--, 
~,--, 

ITf1ITW ,--, 
ITf1ITW ,--, 
ITf1ITW .,..., 
rITII ,--, 
rITir ,--, 
rITir ---,-, 
ITf1ITW ---,-, 
rITir ---,-, 
rITir ,--, 
~,--, 

rITII ,--, 
ITf1ITW ,--, 
ITf1ITW 1111 
ITf1ITW lllT1 
ITf1ITW ,--, 
rITII ,--, 
ITf1ITW ,--, 
ITf1ITW ,--, 
rITII ---,-, 
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Type 4a: Stabiel complex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke prijs/prestatiever-
houding en !age mutatie 

Technisch complex 3.1 : administratief complex 12 en 55 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1972 (complex 12)/ 1967 (complex 55) 

Ligging: Laageinde 
Differentiatie: 82 4-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs: Hoge huur voor een !age prestatie. Ongunstige prijs/prestatieverhouding. 
Prestatie: Complex met hoge prestatie; aandachtspunt: mate van isolatie. 
Promotie: Secundaire doelgroepen. 
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Technisch complex 3. 7: administratieve complexen 50,51 

Woningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorziehingen 
Aanwezigheid balkop 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

bla.lrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei"nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

Neno oourpijs en WPS 
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Type 2a: Sober complex; lage prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhou
ding en hoge mutatie 

Technisch complex 3.7: administratief 50,51 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar; l949 (complex 50)/ 1953 (complex 51) 

Ligging : 
Differentiatie: 

Opmerking: 

Strategie: 
Prijs: 

Prestatie: 
Promotie: 

Laageinde 
7 1-slaapkamer 
I 2-slaapkamers 
45 3-slaapkamers 
8 4-slaapkamers 

Mutatie slechts net boven bet gemiddelde. 

Lage huur voor lage prestaties. Na isolatie: prijs aanpassen. Redelijke prijs/pre
statieverhouding. 
Isolatie aandachtspunt. 
Bij toewijzing verdere vergrijzing van de buurt tegengaan. 
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Technisch complex 3.11: administratieve complexen 7 ,54,55 

\loningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel green 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nvl oedi ng wonen/ni et-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

200 

100 

0 
0,7 

Netto huurprijs en WPS 

r··~~~~-,, ~·~...,..,...,....~ 

M 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1A 1~ 
Vl1'S 

(97 won.) 

++ 

IIlITll mTI 
IIlITll ---,, 

IIlITll mTI 
IIlITll llTWl 
IIlITll ---,, 

IIlITll mTI 
IIlITll mTI 
IIlITll mTI 
rITII---,, 
IIlITll llTWl 
IIlITll .,--i 
r.raa .,--i 
IIlITll ---,, 
~---,, 

IIlITll llTWl 
rmTSTm ---,, 
IIlITll .,, 

++ 

IIlITll ---,, 
rwTITll ---,, 
fITWI ---,, 
IIlITll ---,, 

IIlITll mTI 
IIlITll ---,, 

rwr.r. ---,, 
IIlITll mTI 
IIlITll . ..,.., 
fITWI• ---,, 
r-.TWI, ---,, 
fITWI ---,, 
Ill---,, 
IIll ---,, 
rITII ---,, 
fITWI ---,, 
r.r.-r-· ---,, 
IIlITll ---,, 

IIlITll llTWl 
IIlITll llTWl 
IIlITll mTI 
fITWI ---,, 

fWTITm llTWl 
IIlITll mTI 
fITSTW ---,, 
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Type 4a: Stabiel complex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke prijs/prestatiever-
houding en !age mutatie 

Technisch complex 3.11: administratief complex 7, 54 en 55 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1986 (complex 7)/ 1963 (complex 54)/ 1967 (complex 55) 

Ligging: Laageinde 
Differentiatie: 58 3-slaapkamers 

39 4-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs: Hoge huur voor een hoge prestatie. Redelijke prijs/prestaieverhouding. 
Prestatie: Complex met hoge prestatie; geen aandachtspunt. 
Promotie: Bij toewijzing verdere vergrijzing tegengaan. 
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Technisch complex 3.12: administratief complex 54 

IJoningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzienjngen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

bu.irtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei·nvl oedi ng wonen/ni et-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

Netto oourpriJS en WPS 
~ .. 

800 ,u y 
700 

,.lJ 

J.l 
?/~ 

eoo O.l •• ll!}~.1 
,u ,11 uv··•u 

, •I.II 

•500 .if' ~ •• 1.J 

i ,..,,,. t 
3)1'' ,l.6 l.10 

/ t•.IO , 
/4.lh~l9 £400 

/ 

I / ·« 
Z3(1) / / 

200 

100 

/ 

0 ~-r-r-~ 

0,1 0.8 o.a 1 1,1 1.2 1.S 1.4 1,5 
WPS 

( 120 won.) 

++ 

ITrlfT9 ST! 
rw:rwrm .---i 
ITrlfT9 .,...., 

ITrlfT9 lfTlll 
ITrlfT9 .---i 
ITrlfT9 .---i 
ITrlfT9 .,...., 
ITrlfT9 .,...., 
r.-r,- .---i 
ITrlfT9 .,.., 
ITrlfT9 .,.., 
ITrlfT9 .,...., 

ITrlfT9 .---i 
r.-r,- .---i 

ITrlfT9 lfTlll 
ITrlfT9 .---i 
rITaTm .---i 

++ 

ITrlfT9 .---i 
rITIT1I .---i 
r.-r,- .---i 
fllTlrT1I .---i 
rITIT1I .,...., 

fllTlrT1I .---i 
rITIT1I .---i 
rITIT1I ST! 
rITIT1I ST! 
rITIT1I ST! 
rIT1ll .---i 
rIT1ll .---i 
rITIT1I .,...., 

~ .---i 
rIT1ll .---i 
rJITWI .---i 
rIT1ll -,--, 
rITIT1I -,--, 
rITIT1I .,.., 
ITrlfT9 .,.., 

rITIT1I.,...., 
rIT1ll -,--, 
ITrlfT9 .,.., 

rITIT1I ST! 
rITIT1I .---i 
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Type 4a: Stabiel complex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke prijs/prestatiever-
houding en !age mutatie 

I 

Technisch complex 3. 12: administratief complex 54 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1963 

Ligging: Laageinde 
Differentiatie: 120 3-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs: Hoge huur voor een hoge prestatie. Redelijke prijs/prestatieverhouding. 
Prestatie: Complex met hoge prestatie; geen aandachtspunt. 
Promotie: Bij toewijzing verdere vergrijzing tegengaan. 
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Technisch complex 4.4: administratieve complexen 45,50 

Woningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Be1nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

MXl 

700 

600 

.soo 
~ , 
£400 
0 

i 
z300 

200 

100 

0 
0.7 0.8 

Nano oou~js an WPS 
llllglZlwwMngon 

,u 

0.9 

./"' t 

.Y·:-- ,2~ .. 10 
/u1o~19 

.u 

1,2 1,3 

(28 won.) 

++ 

rwnrr --,--, 
rwnrr --,--, 
rwnrr --,--, 
ITTWTll mTml 
ITTWTll --,--, 
rwr.- ,---, 
ITTWTll --,--, 
ITTWTll .,, 

rwnrr --,--, 
ITTWTll mTml 
ITTWTll ,---, 
ITTWTll .,, 
rwr.- --,--, 
rwr.- --,--, 
ITTWTll mTml 
ITTWTll mTml 
ITTWTll ,---, 

1,5 

++ 

ITTWTll --,--, 
ITTlll --,--, 
ITTWTll --,--, 
ITTWTll ,---, 
ITTlll --,--, 
ITTWTll 1111 
ITTWTll --,--, 
ITTWTll ,---, 

ITTWTll 1111 
ITTlll ,---, 
ITTWTll 1111 
ITTWTll ,---, 
ITTWTll ,---, 
rWll --,--, 
ITTWTll --,--, 

r-.rJrr II 
rwnrr --,--, 
ITTWTll ,---, 

ITTWTll 1111 
rwnrr ,---, 
rwr.- --,--, 
rwnrr --,--, 
rwnrr --,--, 
ITTlll --,--, 
rwr.- ,---, 

112 

10 

Mulaliegraad en WPS 
.. ,..n ... •igoi• 

4.10 

tU 

0.1'- t 0.16 
•u t"' 

l u -

o+....~~~~~,.,.,_~,...,..rrr'.,....,,,,....,.,......,,......TTT'.,,,.,,......,,......,..., 

0,3 0.4 0,5 0,6 0,7 0.8 ~9 wJ.s 1,1 1; 1,3 1.4 1,5 u 1,7 



Type 2a: Sober-complex; !age prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhou
ding en hoge mutatie 

Technisch complex 4.4; administratieve complexen 45,50 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1920 (complex 45)/ 1949 (complex 50) 

Ligging: Antoniusparochie 
Differentiatie: 28 3-slaapkamers 

Opmerking: 

Strategie: 
Prijs: 

Prestatie: 

Promotie: 

Bij ontwikkelen strategieen rekening houden met menging huur/koop in dit 
complex. 

Lage huur voor lage prestaties. Gunstige prijs/prestatieverhouding. Na renova
tie: prijs aanpassen. 
Aangezien cv geplaatst is, nog isolatie-maatregelen uitvoeren. 
Gezien de ouderdom en vele bouwkundige, bouwfysische en woontechnische 
gebreken is ingrijpende renovatie te overwegen. 
Behouden voor primaire doelgroep, hierbij rekening houden met grote vraag 
door ouderen in deze buurt. 
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Technisch complex 4.6: administratieve complexen 10,52,53,56 

Moningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte k_euken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

blA.lrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

Netto tw¢JS en WPS 

800 

700 

flOO 

.500 

~ , 
i400 

~ 
Z300 

200 

100 

0 -h-~~~.-,-,,..,.....~,.....-~ .... ,....-,rTO~-~r""''~.--~~ 

0.7 O,! 0.1 1,1 
\WS 

12 1.3 1,4 1.5 
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++ 

ITTITmllll 
ITTITmll 
ITTITmllll 
ITTII II 
ITTITmll 
ITTII II 
ITTITmll 
ITTITmll 
rllTWTll 1111 
rITWT9.,.., 
ITTII II 
rITWT9 lllT1 
ITTII II 
r..,,- II 

rITWT9 lllT1 
rllTWTll II 
rITIT1I llTWl 

++ 

ITTITm II 
rITWT9 II 
ITTII II 
rllTWTll 1111 
rITWT9 II 
rITWT9 1111 
rITirm II 
rITirm 1111 
rllTWTll 1111 
rllTWTll lllT1 
rllTWTll II 
rllTWTll II 
rITWT9 II 
r..,,- II 
ITTII II 
r..,,- II 
iTTITm II 
iTTITm II 
ITTITm 1111 
r-.r.-r. lllT1 
iTTITm II 
ITTII II 
rllTWTll II 
r-.r.-r. 1111 
ITTII II 
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Type 4b: Stabiel complex; hoge prestatie met gunstige prijs/prestatieverhouding en lage 
mutatie 

Technisch complex 4.6: administratief complex 10, 52, 53 en 56 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar : 1971 (complex 10)/ 1957 (complex 52)/ 1960 (complex 53)/ 1969 (complex 56) 

Ligging: Antoniusparochie 
Differentiatie: 93 4-slaapkamers 

1 5-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs: Hoge huur voor een hoge prestatie. 
Prestatie: Complex met hoge prestatie; aandachtspunt c. v. en isolatie. 
Promotie: Vergrijzing tegen gaan, grootte van woning maakt ze geschikt voor toewijzing 

aan jonge gezinnen. 
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Technisch complex 4.10: administratief complex 51 

Moningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
l solatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riole r ing 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nv l oedi ng wonen/ni et-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Dael- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveil i ghe id (politie) 
Beeldvorming 

800 
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800 

.500 

~ , 
1400 
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Z300 

200 
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Netto oourprijs en WPS 
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IITSTW 1111 
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IITSTW .,.., 
rITITW .,.., 

IITSTW 1111 
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rITITW STiil 
rITITW -,--., 

fWTllTm STiil 

++ 

rITITW --,-i 

rwTir --,-i 

rwTir --,-i 

rwTir -,--., 
rwTir --,-i 

,.....,,- --,-i 

IIfEll --,-i 

IITSTW 1111 
~ llfll 
rITirm --,-i 

rITirm 1111 
II1Irll --,-i 

IITSTW 1111 
~ --,-i 

rwTir --,-i 

rill --,-i 

rmrr..- --,-i 

rITWTm --,-i 

rITWTm 1111 
IITSTW STiil 
rmrr..--,--., 
rmrr..- --,-i 

~-,--., 

rwTir --,--, 
rill --,-i 

0.7 0,8 0,1 1,1 
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Type 2b: Sober-complex; lage prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhou
ding en !age mutatie 

Technisch complex 4 . 10: administratief complex 51 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1953 

Ligging: Antoniusparochie 
Differentiatie: 52 3-slaapkamers 

Op mer king : 

Strategie: 
Prijs: 

Prestatie: 

Promotie: 

l 4-slaapkamers 

Geen 

Lage huur voor een !age prestatie. Gunstige prijs/prestatieverhouding. 
· lndien c. v. plus isolatie: prijsaanpassing. 

Bij eventuele renovatie; c.v .-installatie, grootte woonkamer en grootte van de 
keuken aandachtspunt. 
Behouden voor primaire doelgroepen, ouderen aandachtspunt. 
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Technisch complex 4. 11 : administratief complex 52 

Yoningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtniveau 

Fysiek- ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlij ke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorzienin9 
Onderwij svoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl . wegen 
Verkeersveilighe id op woons traten 
Geluidshi nder 
Parkeermogelijkheden 
Mili eu-hinderlijke bedrijven 
Bei·nvloedi ng wonen/ni et-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Bee ldvorming 

Nello l"AlurJrijs e11 WPS 
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++ 
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rwTITll 11 
lllTITll .-r-1 
r.,..,-- 11 

lllTITll 11 
ITTlll 11 
rwTITll 11 
r.,..,-- --,, 
rwTITll --,, 

rwTITll STil 
fITITW ST! 
fITITW .-r-1 
ITTlll 11 
r.,..,-- -,--, 
rwTITll llTlll 
rwTITll 11 
rwTITll --,, 

++ 

lllTITll 11 
ITTlll 11 
fITITW 11 
fITITW llTlll 
ITTlll 11 
Ill--,, 
fITITW --,, 
fITITW --,, 
fITITW .-r-1 
fITITW 11 
rwTITll .-r-1 
rwTITll 11 
rwTITll .-r-1 
rwTITll --,, 
ITTlll --,, 
r.,..,-- --,, 
ITTlll--,, 
fITITW 11 
rwTITll llTlll 
rwTITll llTlll 
ITTlll 11 
ITTlll 11 
r.,..,-- 11 

ITTlll 11 
r.,..,-- --,, 
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Type 2a: Sober-complex; !age prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhou-
ding en hoge mutatie 

Technisch complex 4. 11: administratief complex 52 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1957 

Ligging: Antoniusparochie 
Differentiatie: 66 3-slaapkamers 

Opmerking: Op termijn slopen. 

Strategie: 
Prijs: Lage huur voor !age prestaties. Redelijke prijs/prestatieverhouding. 

Na renovatie: prijs aanpassen . 
Prestatie: Alleen groot onderhoud gep1eegd. 
Promotie: Behouden voor primaire doelgroepen, ouderen aandachtspunt. 
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Technisch complex 5.3 : administratieve complexen 6,56 

Woningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openba re ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nv l oed i ng wonen/ni et-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid Cpolitie) 
Beeldvorming 

Netto oourprijs en WPS 
~ 

800 

700 ,u~ 
11 6J • 

~;'1 eoo tl' 111 
.u ,I.I . -~·-:~.~: 

.500 
l ,,,,:i:( ~ ,lJ 

i ,jo , ,.....JJ • •.&.IG 
£400 

/ 
/~ Ul11\19 

t:MX) v / 
/ .u 

200 

100 

0 --
0.7 o.e 0.t 1 1.1 12 1,3 1,4 

IWS 

,,./ 

1,5 

( 130 won.) 

++ 

f1IT1IT9 .,----, 
f1IT1IT9 .,----, 
ITfITW .,----, 
ITfITW .,.., 

f1IT1IT9 .,.., 

ITfITW .,----, 
ITfITW .,.., 
ITfITW .,.., 

f1IT1IT9 .,----, 
f1IT1IT9 .,.., 
f1IT1IT9 .,.., 
f1IT1IT9 .,.., 

f1IT1IT9 -,--, 

fWT""'I II 
f1IT1IT9 .,.., 

f1IT1IT9 -,--, 
f1IT1IT9 -,--, 

++ 

f1IT1IT9 -,--, 

f1IT1IT9 -,--, 
f1IT1IT9 -,--, 

f1IT1IT9 -,--, 
f1IT1IT9 -,--, 

f1IT1IT9 -,--, 
f1IT1IT9 -,--, 

f1IT1IT9 .,----, 

f1IT1IT9 II 
~-,--, 

f1IT1IT9 -,--, 

f1IT1IT9 II 
f1IT1IT9 .,----, 

fWT""'I -,--, 
f1IT1IT9 -,--, 

fWT""'I -,--, 
f1IT1IT9 -,--, 

rmTmTW -,--, 
ITfITW .,.., 

f1IT1IT9 ll1iil 
f1IT1IT9 1111 
~ -,--, 

ITfITW .,.., 
f1IT1IT9 -,--, 

f1IT1IT9 -,--, 
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25 
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Type 3a: Doorstroomcomplex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke prijs/prestatie-
verhouding en hoge mutatie 

Technisch complex 5.3: administratief complex 6 en 56 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1969 

Ligging: Bloemenoord/Groenewoud 
Differentiatie: 130 4-sl aap kamers 

Opmerking: Mutatiegraad als gevolg van recente renovatie hoog geweest, nu sterk afgeno-
men. 

Strategie: 
Prijs: Hoge huur voor een hoge prestatie. Redelijke prijs/prestatieverhouding. 
Prestatie: Complex met hoogste prestatie; geen aandachtspunt. 
Promotie: Partiele verkoop te overwegen. 
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Technisch complex 5.6: administratieve complexen 10, 11 

Yoningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buJrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijnjngsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Be1nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

100 

Netto lllu~js en WPS 
eqezNworirrien 

(30won.) 

++ 

fITTfWI Sil 
fITTfWI Sil 
fITTfWI Sil 
fITTfWI llTll1 
fWTSTm ---,, 
fITTfWI llTll1 
fITTfWI Sil 
rilTT1I Sil 
rsrst ---,, 
rwr.r. llTll1 
fITTfWI -,-, 

fITTfWI llTll1 
rsrst -,-, 
~ --.---i 
fITTfWI STW1 
fITTfWI --.---i 
rwTllTll ---,, 

++ 

rilTT1I -,-, 
rilTT1I -,-, 
rilTT1I -,-, 
rilTT1I .,..., 
fITTfWI -,-, 
Ill-,-, 
fWTSTm -,-, 
fITTfWI Sil 
rilTT1I Sil 
rilTT1I Sil 
rilTT1I -,-, 
fITTfWI --.---i 
fITTfWI Sil 
rsrst ---,, 

fITTfWI Sil 
fITTfWI ---,, 
rilTT1I ---,, 
rilTT1I -,-, 
fITTfWI .-rw1 
rilTT1I llTll1 
rilTT1I .,..., 
rsrst -,-, 
rilTT1I .,..., 

fITTfWI llTll1 
rilTT1I -,-, 
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Type 4a: Stabiel complex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke prijs/prestatiever-
houding en !age mutatie 

Technisch complex 5 .6: administratief complex 10 en 11 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1971 

Ligging: Bloemenoord/Groenewoud 
Differentiatie: 30 4-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs : Hoge huur voor een hoge prestatie. Redelijke prijs/prestatieverhouding 
Prestatie: Complex met hoge prestatie; geen aandachtspunt. 
Promotie: Partiele verkoop. 
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Technisch complex 6.2: administratief complex 15 

IJoningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

blAirtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei·nvloedi ng wonen/ni et-wonen 
~ehoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

( 132 won.) 

++ 

ITfWTll -,--, 
ITfWTll 1111 
ITfWTll 1111 
ITfWTll llTlll 
ITfWTll llTlll 
ITfWTll llTlll 
ITfWTll 1111 
ITfWTll llTlll 
ITfWTll -,--, 
ITfWTll llTlll 
ITfWTll llTlll 
ITfWTll 1111 
ITfWTll -,--, 
fil""""I -,--, 

ITfWTll llTlll 
ITfWTll -,--, 

rITITm 1111 

++ 

ITfWTll -,--, 
rwTWI -,--, 
ITfWTll -,--, 
ITfWTll -,--, 
rwTWI -,--, 
rwTWI -,--, 
ITfWTll -,--, 
ITfWTll -,--, 
ITfWTll -,--, 

ITfWTll 1111 
ITfWTll -,--, 
rwTWI -,--, 

ITfWTll 1111 
ITfWTll -,--, 
rwTWI -,--, 
fil""""I -,--, 
ITfWTll -,--, 
ITfWTll -,--, 

ITfWTll llTlll 
ITfWTll llTlll 
ITfWTll 1111 
rwTWI -,--, 

ITfWTll llTlll 
ITfWTll -,--, 
rwTWI -,--, 
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Type 3a: Doorstroomcomplex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke prijs/prestatie-
verhouding en hoge mutatie 

Technisch complex 6.2: administratief complex 15 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1975 

Ligging: Zanddonk 
Differentiatie: 132 3-slaapkamers 

Opmerking: Als gevolg van renovatiewerkzaamheden; hoge mutatie, daarna gedaald. 

Strategie:. 
Prijs: Hoge huur voor een hoge prestatie. Redelijke prijs/prestatieverhouding. 
Prestatie: Geen aandachtspunt. 
Promotie: Partiele verkoop te overwegen. 
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Technisch complex 6.3: administratief complex 15 

\loningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

bu.Jrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei"nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doe!- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid Cpolitie) 
Beeldvorming 

( 116 won.) 

++ 

lllTmTm -.-i 
JTTITm 1111 
JTTITm 1111 
f1ITWT9 m1Il 
f1ITWT9 m1Il 
f1ITWT9 m1Il 
f1ITWT9 lfll 
JTTITm STil 
f1ITWT9 -.-i 
JTTITm m1Il 
f1ITWT9 m1Il 
f1ITWT9 1111 
f1ITWT9 -.-i 
~-.-i 

fITITm WTil 
fITITm -.-i 
fITITm lfll 

++ 

fITITm -.-i 
fITII -.-i 
fITITm -.-i 
fITITm llll 
f1ITWT9 -.-i 
fITII -.-i 
f1ITWT9 -.-i 
rwTII -.-i 
f1ITWT9 lfll 
fITITm lfll 
f1ITWT9 -.-i 
fITII -.-i 
f1ITWT9 lfll 
f1ITWT9 1111 
fITII -.-i 
~-.-i 

f1ITWT9 -.-i 
f1ITWT9 -.-i 
f1ITWT9 llll 
f1ITWT9 m1Il 
rwrwr -.-i 
rwTII -.-i 
f1ITWT9 STil 
JTTITm lfll 
f1ITWT9 -.-i 

u / 
I tS.J /./ 

200 

100 

0,1 

/ 
l.I U _,4' 

01 • 111Jd. 
. • ,A{, 

.u ,u YI 11i' 

0,9 1,1 
WPS 

1,2 1,S 1,4 1,5 
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Type 3a: Poorstroomcomplex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke prijs/prestatie-
verhouding en hoge mutatie 

Technisch complex 6.3: administratief complex 15 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1975 

Ligging: Zanddonk 
Differentiatie: 116 3-slaapkamers 

Opmerking: Als gevolg van renovatiewerkzaamheden; hoge mutaties, daarna gedaald. 

Strategie: 
Prijs: Hoge huur voor een hoge prestatie. Redelijke prijs/prestatieverhouding. 
Prestatie: Geen aandachtspunt. 
Promotie: Partiele verkoop te overwegen. 
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Technisch complex 6.5: administratief complex 13 

\loningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

bu.irtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel green 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
~ilieu-hinderlijke bedrijven 
Bei"nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Dael- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

700. 

100 · 

Netto twJtjs en WPS ---•yo• 
.u ,tl ~/ 

i.1 u/ 
ll . 11y if' 

ll •.t :• •• Au 
• ... Y.1.12 

/ 
/ 

/ 

0 ~·~~~~~~~,.,..,~.-.-~.....-~.-..,~~ 

0,1 0,8 0,9 ~ 1,2 1,3 1,4 1.5 

(250 won.) 

++ 
fITllTW -,--, 
fITllTW 1111 
fITllTW 1111 
fITllTW llTil 
fITllTW 1111 
fITllTW -,--, 
fITllTW llTil 
fITllTW llTil 
fITllTW -,--, 
fITllTW llTil 
fITllTW -,--, 
fITllTW llTil 
fITllTW llTil 
~II 

fITllTW llTil 
fITllTW II 
fITllTW .., 

++ 

fITllTW II 
rwrwr-,--, 
fITllTW II 
fITllTW -,--, 
rwTWTll II 
fITllTW -,--, 
fITllTW -,--, 
fITllTW -,--, 
rwTWTll 1111 
lllTllTm 911 
rIT.-rw -,--, 
rwrwr-,--, 
fITllTW 911 
rwTWTll .,, 
rwrwr-,--, 
~-,--, 

rwTWTll -,--, 
fITllTW -,--, 
fITllTW llTil 
fITllTW llTil 
rwlTI II 
rwlTI II 
~II 

fITllTW II 
rwlTI II 
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Type 3a: Doorstroomcomplex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke prijs/prestatie-
verhouding en hoge mutatie 

Technisch complex 6.5: administratief complex 13 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1975 

Ligging: Zanddonk 
Differentiatie: 250 4-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs: Hoge huur voor een hoge prestatie. Ongunstige prijs/prestatieverlloudirig. 
Prestatie: Geen aandachtspunt. 
Promotie: Partiele verkoop te overwegen. 
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Technisch complex 6.8: administratieve complexen 16,17 

Yoningniveau 
( 110 won.) 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

bu.Jrtniveau 

Fysiek·ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal·culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal·culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu·hinderlijke bedrijven 
Bei'nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

800 

0,7 O,! 

Netto huur?ijs en WPS 
oengezmmngon 

,lA 

.. -,--,-, 
0,9 1,1 1,2 

WPS 

~ --rr-i 
1,3 1,4 1,5 

++ 

fifITll 1111 
fifITll llTI 
fifITll llTI 
fifITll llTil 
fifITll ,.., 

fifITll llTil 
fifITll llTI 
fifITll 1111 
fITII ,...., 
fifITll ,...., 

fifITll llTI 
fifITll 1111 
fITII .,.., rwrT"",...., 
fifITll SlTl 
fifITll SlTl 
fifITll llTI 

++ 

fifITll,.., 
fITII ,.., 
fifITll,.., 
fifITll ,.., 
fifITll ,.., 
fifITll ,.., 

fifITll,...., 
fifITll 1111 
fifITll 1111 
fifITll 1111 
fifITll,...., 
fITII ,...., 

fifITll llTI 
fifITll ,...., 

rwrT"",...., 
fITII ,...., 
fifITll ,...., 
fifITll ,.., 

fifITll llTil 
fifITll llTil 
fifITll llTI 
fITII ,.., 

fifITll llTI 
fifITll ,.., 
fifITll ,.., 
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Type 4a: Stabiel complex; hoge prestatie met een ongunstige of redelijke prijs/prestatie-
verhouding en !age mutatie 

Technisch complex 6.8: administratief complex 16 en 17 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1976 

Ligging: Zanddonk 
Differentiatie: 110 3-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs: Hoge huur voor een hoge prestatie. Redelijke prijs/prestatieverhouding. 
Prestatie: Complex met hoge prestatie; geen aandachtspunt. 
Promotie: Geen. 
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Technisch complex 6. 11 : administratieve complexen 18, 19 

lloningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl_ wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei"nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Dael- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

/ 
200 

100 

Netto l'clurprijs en WPS 
eengozNwolingen 

1,A 1,5 

(273 won_) 

++ 

lllTI1ll llTI 
lllTI1ll llTI 
lllTI1ll llTI 
lllTI1ll llTWl 
lllTI1ll ....,----, 
lllTI1ll llTI 
lllTI1ll llTI 
lllTI1ll llTI 
r.,..-r ....,----, 
lllTI1ll llTI 
lllTI1ll llTI 
lllTI1ll llTI ,..,.., ....,----, 
rwrr ....,----, 
lllTI1ll STil1 
lllTI1ll llTI 
lllTI1ll llTI 

++ 

lllTI1ll ....,----, 
r.,..-r ....,----, ,..,.., ....,----, 
lllTI1ll ....,----, 
lllTI1ll ....,----, 
lllTI1ll ....,----, 
lllTI1ll ....,----, 

lllTI1ll llTI 
rwrr ....,----, ,..,.., ....,----, 
lllTI1ll ....,----, ,..,.., ....,----, 
lllTI1ll llTI 
lllTI1ll ....,----, 
rwrr ....,----, 
IITII ....,----, 
lllTI1ll ....,----, 
lllTI1ll ....,----, 

lllTI1ll llTI 
lllTI1ll llTWl 
lllTI1ll ....,----, ,..,.., ....,----, ,..,.., ....,----, 
lllTI1ll ....,----, ,..,.., ....,----, 
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Type 3a: Doorstroomcomplex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke prijs/prestatie-
verhouding en hoge mutatie 

Technisch complex 6. 11 : administratief complex 18 en 19 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1977 

Ligging: Zanddonk 
Differentiatie: 273 3-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs: Hoge huur voor een hoge prestatie. Redelijke prijs/prestatieverhouding. 
Prestatie: Geen aandachtspunt. 
Promotie: Partiele verkoop te overwegen. Eventueel als woon-werkwoningen of thuis-

werkwoningen aan kleinere huishoudens aanbieden om doorstroming tegen te 
gaan . 
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Technisch complex 8.1: administratief complex 34 

IJoningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Bwrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoe·fte aan professionele ondersteuning 
Dael- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

Netto lw.Juipijs en WPS 

""igoziYMllii '"" 800 

,u 
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700 
/ 

l.l '; ~ 

6(1) 01 • lit)~ . • tl6 ,u .u 6.J'Aii 
f-500 //< (6 ,lJ 

~ p• .u l~lO , 
/.·' 1 •UO £400 ,.. · 4.1\10.19 
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200 

100 
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/ 
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WPS 

/ 

1,5 

(30 won.) 

++ 

fTTWTll .,, 
fTTWTll .,, 
fTTWTll .,, 

fTTWTll .-ril 
fTTWTll --,-, 

fTTWTll lfTlll 
fTTWTll --,-, 

fTTWTll llTI 
~--,-, 

rwTWI --,-, 
f1ITITW --,-, 
fTTWTll --,-, 
~--,-, 

~--,-, 

fTTWTll lfTlll 
fTTWTll --,-, 

fTTWTll llTI 

++ 

fTTWTll --,-, 
fTTWTll --,-, 
fTTWTll --,-, 

fTTWTll lfTlll 
f1ITITW --,-, 
f1ITITW --,-, 
rITEm --,-, 
nrr-.r-. --,-, 
f1ITITW --,-, 
fTTWTll --,-, 
ITfII --,-, 
f1ITITW --,-, 

rITITW II 
~--,-, 

ITTSJ· --,-, 
fITml --,-, 
fTTWTll --,-, 
fTTWTll --,-, 

f1ITITW .-ril 

~I~ 
f1ITITW --,-, 
fTTWTll --,-, 
~--,-, 
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Type lb: Risico-complex; lage prestatie met een ongunstige prijs/prestatieverhouding en 
!age mutatie 

Technisch complex 8. 1: administratief complex 34 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1983 

Ligging: De Hoef 
Differentiatie: 22 2-slaapkamers 

Opmerking: 

Strategie: 
Prijs : 

Prestatie: 
Promotie: 

8 3-slaapkamers 

Geen 

Gezien de ongunstige prijs/prestatieverhouding: voorlopig huurbevriezing/verla
ging. 
Geen aandachtspunt 
Meer accent op startende huishoudens eventuele in combinatie met prijsbeleid . 
Jonge 1 en 2-persoonshuishoudens waarderen deze wijk het meest (zie dee! 2) . 
Bovendien in de toekomst vooral vraag naar kleinere woningen. 
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Technisch complex 8.4: administratieve complexen 36,38,39 

lloningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
·lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

lxa.lrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
~inkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei°nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid Cpolitie) 
Beeldvorming 

2001 

100-1 
I 

Netto oourptijs en WPS 
~ 

0+-1 ~~~~~~-.-"r'""-r,c'T-rri~~,.-~--,--...,...,...,..., 
0.1 o.e OJ 1.1 1.2 1.s IA 1.s 

WPS 

( 113 won.) 

++ 

rITII -,---, 
rITII -,---, 
rITII -,---, 

ITfWTll 1111 
ITfWTll -,---, 

ITfWTll llTlll 
ITfWTll -,---, 

ITfWTll 1111 
rwTir -,---, 
rwTir -,---, 
ITfWTll......,, 
ITfWTll -,---, 
rITII -,---, 
rsrr -,---, 
ITfWTll llTlll 
ITfWTll 1111 
ITfWTll 1111 

++ 

ITfWTll -,---, 
ITfWTll -,---, 
rwTir -,---, 
ITfWTll llTlll 
rITIT9 -,---, 
rITIT9 -,---, 
rITIT9 -,---, 
ITfWTll -,---, 
rITIT9 -,---, 
rITIT9 -,---, 
rITII -,---, 
fWTII -,---, 
rITIT9 -,---, 
rITII -,---, 
fITII -,---, 
rsrr -,---, 
ITfWTll -,---, 
ITfWTll -,---, 

ITfWTll llTlll 
rITIT9 llTlll 
rsrr -,---, 
rsrr -,---, 
rsrr -,---, 
~ "'"Tl 
~-,---, 
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Type la: Risico-complex; lage prestatie met een ongunstige prijs/prestatieverhouding en 
hoge mutatie 

Technisch complex 8.4: administratief complex 36,38,39 
Eengezinswoningen 
Bouwjaar: 1984 (complex 36,38)/ 1986 (complex 39) 

Ligging: De Hoef 
Differentiatie: 63 2-slaapkamers 

Opmerking : 

Strategie: 
Prijs : 

Prestatie: 

Promotie: 

50 3-slaapkamers 

Geen 

Gezien de ongunstige prijs/prestatieverhouding: voorlopig huurbevriezing/verla
ging. 
Gezien de slechte bouwkundige, bouwfysische en woontechnische kwaliteit op 
termijn "groat onderhoud". 
Meer accent op startende huishoudens eventuele in combinatie metprijsbeleid. 
Jonge 1 en 2-persoonshuishoudens waarderen deze wijk het meest (zie deel 2). 
Bovendien in de toekomst vooral vraag naar kleinere woningen . 
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5.3.2 Meergezinswoningen 

Technisch complex Type Typologie Pagina 

Centrum 

0.6 appartementen risico-complex 140 

0.16 appartementen sober-complex 142 

Besoyen 

1.1 flatwoning zonder lift sober-complex 144 

1.5 seniorenwoningen risico-complex 146 

1.5 maisonnette stabiel-complex 148 

1.12 flatwoning zonder lift stabiel-complex 150 

1.13 flatwoning zonder lift stabiel-complex 152 

Baardwijk 

2.3 flatwoning zonder lift doorstroom-complex 154 

2.5 flatwoning zonder lift stabiel-complex 156 

Laageinde 

3.2 appartementen risico-complex 158 

3.5 maisonnette stabiel-complex 160 

3.5 seniorenwoning sober-complex 162 

3.6 flatwoning met lift stabiel-complex 164 

3.7 duplexwoningen sober-complex 166 

3.13 I seniorenwoningen sober-complex 168 

3.13 I appartementen sober-complex 170 

3.13 flatwoning met lift stabiel-complex 172 

Antoniusparochie ! 

4.10 duplexwoningen sober-complex 174 
I 

Bloemenoord/Groenewoud 

5.8 flatwoning met lift stabiel-complex 176 

5.11 flatwoningen met lift doorstroom-complex 178 

5.14 seniorenwoningen sober-complex 180 

5.14 appartementen doorstroom-complex 182 

Zanddonk 

6.5 seniorenwoning stabiel-complex 184 

6.8 seniorenwoning stabiel-complex 186 

De Hoef 

8.1 appartementen sober-complex 188 

8.4 appartementen risico-complex 190 
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Technisch complex 0 .6: administratief complex 28 

\loningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Bwrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei·nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

Netto oourprijs en WPS _,,_., 
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ITTWTll ,...., 

ITTWTll,...., 
lllTWr ,...., 
rwr-r ,...., 
rwTI",...., 
rwr-r ,...., 
rwTI",...., 
lllTWr ,...., 
lllTWr,...., 
rwr-r,...., 
rwTI",...., 
rwTI" ,...., 
rwTI" ,...., 
ITTWTll ,...., 
rwTI" ,...., 

++ 

lllTII,...., 
ITTWTll ..., 
lllTII ,...., 
ITTWTll ,...., 

ITTWTll..., 
n-.,...., 
lllTII ,...., 

lllTII,...., 
f1ITWTW .,..., 
f1ITWTW ,...., 
rwr-r ,...., 
lllTWr,...., 
f1ITWTW ,...., 
rwr-r ,...., 
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rwr-r ,...., 
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lllTWr ,...., 
f1ITWTW..., 
lllTII,...., 
lllTII,...., 
lllTWr,...., 
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Type 1 a: Risico-complex; !age prestatie met ongunstige prijs/prestatieverhouding en hoge 
mutatie 

Technisch complex 0.6: administratief complex 28 
Appartement (zitslaapkamerwoningen) 
Bouwjaar: 1980 

Ligging: 
Differentiatie: 

Opmerking: 

Strategie: 
Prijs: 

Prestatie: 

Promotie: 

Centrum 
26 zitslaapkamers 
10 1-slaapkarner 

Geen 

Gezien de ongunstige prijs/prestatieverhouding: voorlopig huurbevrie
zing/verlaging. 
Complex met de laagste WPS. Scoort over de gehele linie slecht (kleine 
woningen slecht gelsoleerd, bouwfysisch slecht). Op termijn groot 
onderhoud en eventueel herdifferentiatie. 
Alleen geschikt voor starters. Goede ligging compenseert vele gebreken. 
Ook na eventuele aanpak behouden voor primaire doelgroep. 
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Technisch complex 0.16: administratieve complexen 21,27 

Mon i ngn i veau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorzienjng: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei·nvloedi ng wonen/ni et-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

!()01~~~---

Netto lwrprijs en WPS 
~ 

(63 won.) 

++ 

fITITll ,.., 

fITITll .-r-i 
fITITll ,.., 

fITITll ,.., 
rmTII ,.., 

fITITll .-r-i 
rmTII ,.., 
rmTII ,.., 
~,.., 

~,.., 

fITITll ,.., 
rITII ,.., 
~,.., 

~,.., 

~,.., 

~,.., 

~,.., 

++ 
fITITll ,.., 
fITITll ,.., 

fIT1ITW ,.., 
flfTlfTW ,.., 

flfTlfTW llTll1 
flfTlfTW ,.., 
fITITll ,.., 

fITITll llTll1 
fITITll .-n 
fITITll ,.., 

fITITll llTll1 
rITII ,.., 
flll.-rm llTll1 
flfTlfTW ,.., 
~,.., 

fITITll ,.., 
rITII ,.., 
rITII ,.., 
fITITll .-n 
fITITll llTll1 
fITITll ,.., 
rITII ,.., 
rITII ,.., 
fITITll ,.., 
rITII ,.., 
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Type 2a: Sober-complex; lage prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en 
hoge mutatie 

Technisch complex 0.16: administratief complex 21 en 27 
Appartementen 
Bouwjaar: 1980 (complex 27)/1986 (complex 21) 

Ligging: Centrum 
Differentiatie: 24 zit-slaapkamers 

39 1-slaapkamer 

Opmerking: Complex 21 heeft bijna geen mutaties . 

Strategie: 
Prijs: Lage prijs voor lage prestatie. Redelijke prijs/prestatieverhouding. 
Prestatie: Merendeels kleine woningen. 
Promo tie: Alleen geschikt voor starters, behorend tot de primaire doelgroep . 
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Technisch complex 1.1: administratief complex 54 

lloningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Yoontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Yarmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Gebouwniveau 
Toegang 
Lift 
vui lnis 
Post 
Schoonmaken 
Galerij open/dicht 
Zonorientatie 
Vormgeving 

Bwrtniveau 
Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Yinkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel green 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nvloedi ng wonen/ni et-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Dael- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid Cpolitie) 
Beeldvorming 

Netto lllurixijs en WPS _,._.,.... 
IJ) -150 t "•~tlJ a:&idi • n.~. :cU:r r.h ·--700 • 911D.Mlla ,.,,.._. .. 

li·,WS~ 

•14 

C 194 won.) 
++ 

rITTr ,...., 
rITTr ,...., 
rITTr ,...., 
fIT9Tll ,...., 
fIT9Tll ,...., 
rirrr ,...., 

fITIT9,...., 
rITTr-,-, 
rITTr -,-, 
fIT9Tll 1111 
fIT9Tll -,-, 
fIT9Tll,...., 
rITTr -,-, 
fIT9Tll ,...., 
fIT9Tll ,...., 
l'ITITW ,...., 

rillll 

++ 
fIT9Tll ,...., 
rirrr ,...., 
rirrr ,...., 
rirrr ,...., 
rirrr ,...., 

l'ITITW 1111 ,..,...., ,...., 
rirrr-,-, 

++ 
fIT9Tll -,-, 
fIT9Tll ,...., 
fIT9Tll -,-, 
l'ITITW ,...., 

rITITW,...., 
l'ITITW .,.., 

fITIT9,...., 
rITTr ,...., 
rITTr ,...., 
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Type 2b: Sober-complex; !age prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en 
!age mutatie 

Technisch complex 1.1: administratief complex 54 
Flatwoning zonder lift 
Bouwjaar: 1963 

Ligging: 
Differentiatie: 

Opmerking: 

Strategie: 
Prijs : 
Prestatie: 

Promotie: 

Besoyen 
4 1-slaapkamer 

71 2-slaapkamers 
119 3-slaapkamers 

Voorzieningen tegen geluidsoverlast worden getroffen. 

Lage huur en !age prestatie. Redelijke prijs/prestatieverhouding. 
Bouwkundige, bouwfysische en woontechnische kwaliteit is matig. Mate van 
isolatie is slecht, keuken is klein en het sanitair matig. 
Na groot onderhoud geschikt houden voor primaire doelgroepen (behalve 
ouderen en gezinnen met kinderen). 
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Technisch complex 1.5: administratief complex 31 

Moningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

bu.lrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestratihg 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzien i ngen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Be1nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 
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Type la: Risico-complex; !age prestatie met een ongunstige prijs/prestatieverhouding en 
hoge mutatie 

Technisch complex 1.5: administratief complex 31 
Seniorenwoningen (onder maisonettes) 
Bouwjaar: 1983 

Ligging: Besoyen 
Differentiatie: 25 1-slaapkamers 

Opmerking: Relatief groot aantal finishers oorzaak van mutaties 

Strategie: 
Prijs: Prijs/prestatieverhouding iets onder gemiddeld. 
Prestatie: Woontechnische kwaliteit gemiddeld (kleine woonkamer). 
Promotie: Vooral geschikt voor alleenstaande ouderen. 
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Technisch complex 1.5: administratief complex 31 

"oningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Be;· nv l oed i ng wonen/ n i et -wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid Cpolitie) 
Beeldvorming 
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Type 4a: Stabiel complex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke 
prijs/prestatieverhouding en !age mutatie 

Technisch complex 1.5: administratief complex 31 
Maisonnette 
Bouwjaar: 1983 

Ligging: Besoyen 
Differentiatie: 25 2-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs: Gezien de gemiddelde prijs/prestatie geen aanpassing nodig. 
Prestatie: Keuken weliswaar klein, maar dit wordt gecompenseerd door zeer grote 

woonkamer. 
Promotie: Geschikt voor diverse typen doorstromers, behalve senioren en gezinnen met 

jonge kinderen. 
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Technisch complex 1.12: administratief complex 61 

Yoningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofds laapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Gel:>ouMliveau 
Toegang 
Lift 
Vuilnis 
Post 
Schoonmaken 
Galerij open/dicht 
Zonorientatie 
Vormgeving 

Buurtniveau 
Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Bouwkundige kwaliteit utilitaire gebouwen 
Kwaliteit bestrating 
Kwal i teit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening : jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nvloedi ng wonen/ni et-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 
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Type 4a: Stabiel complex; hoge prestatie met een ongunstige of redelijke 
prijs/prestatieverhouding en !age mutatie 

Technisch complex 1.12: administratief complex 61 
Flatwoningen zonder lift 
Bouwjaar: 1957 

Ligging: 
Differentiatie: 

Opmerking: 

Strategie: 
Prijs: 

Prestatie: 

Promotie: 

Besoyen 
33 3-slaapkamers 
15 4-slaapkamers 

Momenteel zijn bet vooral ouderen die in dit complex wonen. 

Hoge huur voor een hoge prestatie (Hoogste WPS bij meergezinswoningen). 
Redelijke prijs/prestatieverhouding 
Grote woningen met grote woon- en slaapkamers. Vee! prive-buitenruimtes 
(meerdere balkons). Goede ligging aan park. 
Geschikt voor diverse typen doorstromers (secundaire doelgroep). 
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Technisch complex 1.13: administratief complex 63 

Woningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Uoontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Uarmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Gebou.iniveau 
Toegang 
Lift 
Vui lnis 
Post 
Schoonmaken 
Galerij open/dicht 
Zonorientatie 
Vormgeving 

Bwrtniveau 
Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwalite i t speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Uinkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderljjke bedrijven 
Bei'nvloedi ng wonen/ni et-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid Cpolitie) 
Beeldvorming 
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Type 4b: Stabiel complex; hoge prestatie met gunstige prijs/prestatieverhouding en lage 
mutatie 

Technisch complex 1.13: administratief complex 63 
Flatwoning zonder lift 
Bouwjaar: 1958 

Ligging: 
Differentiatie: 

Opmerking: 

Strategie: 
Prijs: 

Prestatie: 
Promotie: 

Besoyen 
1 2-slaapkamers 

12 3-slaapkamers 
5 4-slaapkamers 

geen 

Zeer gunstige prijs/prestatie verhouding. Eventueel huur aanpassen 
(verhoging). 
Veel ruimte in oudere woning . 
Geen wijzigingen nodig. Alleen niet geschikt voor senioren i.v.m. ontbreken 
lift. 
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Technisch complex 2.3: administratief complex 53 

Moningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Gei:xx.Mliveau 
Toegang 
Li ft 
Vuilnis 
Post 
Schoonmaken 
Galerij open/dicht 
Zonorientatie 
Vormgeving 

Bwrtniveau 
Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Belnvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 
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Type 3b: Doorstroomcomplex; hoge prestatie met gunstige prijs/prestatieverhouding en hoge 
mutatie 

Technisch complex 2.3: administratief complex 53 
Flatwoningen zonder lift 
bouwjaar 1960 

Ligging: 
Differentiatie: 

Op mer king: 

Strategie: 
Prijs: 

Prestatie: 
Promotie: 

Baardwijk 
2 1 slaapkamer 
28 2 slaapkamers 
39 3- slaapkamers 
9 4- slaapkamers 

Geen 

Zeer gunstige prijs/prestatieverhouding. Bovenmatige huurverhoging te 
overwegen. 
Matige prestatie; Geen c.v en isolatie. Op termijn groot onderhoud. 
Geschikt voor meerdere typen huishoudens. 
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Technisch complex 2.5: administratief complex 53 

Yoningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Gebouwniveau 
Toegang 
Lift 
Vui lnis 
Post 
Schoonmaken 
Galerij open/dicht 
Zonorientatie 
Vormgeving 

Bwrtniveau 
Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei·nvl oedi ng wonen/ni et-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 
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Type 4b: Stabiel complex; hoge prestatie met gunstige prijs/prestatieverhouding en !age 
mutatie 

Technisch complex 2.5: administratief complex 53 
Flatwoning zonder lift 
Bouwjaar: 1960 

Ligging: 
Differentiatie: 

Op mer king: 

Strategie: 
Prijs: 

Prestatie: 

Promotie: 

Baardwijk 
3 1-slaapkamer 
40 2-slaapkamers 
77 3-slaapkamers 
12 4-slaapkamers 

Geen 

Zeer gunstige prijs/prestatieverhouding. Gezien de matige prestatie huuraan
passing combineren met kwaliteitsverhoging. 
Geen c. v. en slechte isolatie. IsoJatie aan te bevelen eventueel in combinatie 
met c.v. installatie. Hogere huur gecompenseerd door lagere stookkosten. 
Toewijzen aan primaire doelgroep . 
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Tecbnisch complex 3.2: administratief complex 29,30 

Yoningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorz jeningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei"nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 
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IITIT9 II 
IITIT9...,..., 
fITil 11 
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IITIT9 II 
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fITil 11 
fITil 11 
fITil 11 
rsrT II 
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++ 
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r-.TllTll ..,...., 
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Type la: Risko-complex; !age prestatie met een ongunstige prijs/prestatieverhouding en 
hoge mutatie 

Technisch complex 3.2: administratief complex 29 en 30 
Appartementen 
Bouwjaar: 1982 

Ligging: Laageinde 
Differentiatie: 28 1-slaapkamer 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs : Gezien de ongunstige prijs/restatieverhouding: voorlopig huurbevriezing/ver-

!aging. 
Prestatie: Kleine woningen met matige kwaliteit. 
Promotie: Alleen geschikt voor startende huishoudens. 
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Technisch complex 3.5: administratief complex 58 

Yoningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarmihg 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

bu.Jrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nvloeding wonen/niet -wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid Cpolitie) 
Beeldvorming 
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Type 4a: Stabiel complex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke prijs/prestatie 
verhouding en !age mutatie 

Technisch complex 3.5: administratief complex 58 
Maisonnette 
Bouwjaar: 1968 

Ligging: Laageinde 
Differentiatie: 45 3-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs: Prijs/prestatieverhouding redelijk, geen aanpassing nodig. 
Prestatie: Geen aanpassingen nodig. Door eventuele verbouw seniorenwoningen op de 

begane grand, ontstaat meer prive-buitenruimte. 
Promotie: Geschikt voor diverse typen doorstromers, behalve ouderen en huishoudens 

met kinderen. Deze moeten we! passen bij senioren. 
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Technisch complex 3 .5: administratief complex 58 

\loningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

bu.irtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Mjlieu-hinderlijke bedrijven 
Be;· nv l oed i ng wonen/ n i et -wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
aeeldvorming 
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Type 2b: Sober-complex; !age prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en 
!age mutatie 

Technisch complex 3.5: administratief complex 58 
Seniorenwoningen (onder maisonettes) 
bouwjaar: 1968 

Ligging: Laageinde 
Differentiatie: 40 1-slaapkamer 

Op mer king: Recentel ij ke gerenoveerd 

Strategie: 
Prijs: Gunstige prijs/prestatieverbouding. 
Prestatie: Vooral woontechnische kwaiiteit matig. 
Promotie: VoorJopig alleenstaande ouderen. Op langere termijn ook andere kleine 

huishoudens ,behorend tot de primaire doelgroep (starters). 
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Technisch complex 3.6: administratief complex 59 

"oningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Gebouwniveau 
Toegang 
Lift 
Vuilnis 
Post 
Schoonmaken 
Galerij open/dicht 
Zonorientatie 
Vormgevi-ng 

Bwrtniveau 
Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Beinvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

11001~--.. ---, 

Netto l'l.Jurpijs en WPS 
~ 

tU 

llOO ;ill/ 
r ~!IOO 

je 132 

4001------ -----

350 u • 
10,6 I I . I.I 

300 •O.l! 

250 , 1.1 
HIO 

]j / 

•6J J/jj 

'I / 'i.11 
~II 

200-h-~-.L.-- ... .,........-~r··r -·~ 

O~ ~I 0.7 U .:s 1 1,1 1,2 

/ 

(81 won.) 
++ 

rITWI -,--, 
rITWI -,--, 
rwTITll -,--, 
rwTITll -,--, 
rwTITll -,--, 
rill-,--, 
rwTITll -,--, 

rwTITll .-r-.1 
TITITW -,--, 
rwTITll .,----i 

rllTllTW -,--, 

rllTllTW .,----i 

rITWI -,--, 
rllTllTW .,----i 

rllTllTW .-ri 
rwTITll -,--, 
rill -,--, 

++ 

llrfllTm .-r-.1 
rwr-.a .,----i 

rllTllTW .-ril 
rwTITll -,--, 
rwTITll .,----i 

rwTITll -,--, 
rwTITll .,----i 

rsT9T1I .-r-.1 

++ 

rwTITll .,----i 

rwTITll .,----i 

rwTITll -,--, 
rwTITll .,----i 

rwTITll -,--, 
rwTITll -,--, 
rwTITll -,--, 
rITWI -,--, 

rwTITll .-r-.1 
rwTITll .-r-.1 
rITWI -,--, 
rwTITll -,--, 
ITfWTll -,--, 
fITWI -,--, 
,,---.,- -,--, 
rill -,--, 
-rmr.Tll -,--, 

rwTITll -,--, 

rmTmTll .-r-.1 
rmTmTll .-r-.1 
rmTmTll .,----i 

rITWI -,--, 

r-.rwr. .-r-.1 
rITWI -,--, 
rwTITll .,----i 

1.3 

164 

9() 

1KI 

70 

II() 

Jso 
~ 

i«I 
~ 

~ 

:1 
0 

0.3 0 .. 0,5 

Mutatiegraad en WPS 
~ ... 

I (l,j t fl•."'8it1JMthtt 
,i fltt-olltlrl!"lmMfl'hfL 

l l! ~ Sft~ ::'!'t'tTt1.l~l::li 
I 

• ·11'.WUUt'f 

~-
11~\a 
··~rIWLWJp 

w 
u I 

I ll 
l.11 . 

1.1• • ]j~ 13 .. 
!.JI . l:-'u , .JJ 

LI 
4.101 I .1) 1,0 •• Jj 

.11 ll 
'l •U '1.12 

t).13 

0,1 ~7 0,1 0.9 1 u 1,2 1.3 1,4 1,5 1,1 1,7 
WPS 



Type 4a: Stabiel complex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke 
prijs/prestatieverhouding en !age mutatie 

Technisch complex 3.6: administratief complex 59 
Flatwoningen met lift 
Bouwjaar: 1973 

Ligging: 
Differentiatie: 

Op mer king: 

Strategie: 
Prijs: 

Prestatie: 

Promotie: 

Laageinde 
8 2-slaapkamers 
66 3-slaapkamers 
7 4-slaapkamers 

Reeds bestemd voor senioren 

Ongunstige prijs/prestatieverhouding maar gezien de !age mutatie voorlopig 
geen huur verlaging. 
Zeer grote woonkamer. Semi-openbare ruimtes goed, goede vormgeving. Op 
termij n iso 1 atieverbeteren en grotere sanitaire ru imtes t. b. v. oudere 
huishoudens. Eventueel financieren uit ABR. 
Geschikt voor diverse typen doorstromers, waaronder senioren. 
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Technisch complex 3.7: administratieve complexen 50,51 

\loningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwe~igheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

BlA.lrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel - en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 
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Type 2b: Sober-complex; !age prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en 
lage mutatie 

Technisch complex 3.7: administratief complex 50/51 
I Duplexwoningen 

Bouwjaar: 1949/53 
I 

I 

Ligging: Laageinde 

1 

Differentiatie: 108 1-slaapkamer 
39 2-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

I Strategie: 
Prijs: Zeer !age huurprijs en een gunstige prijs/prestatieverhouding. Na 

samenvoeging aanpassen. 
Prestatie: Gezien de slechte woontechnische kwaliteit op termijn renoveren en 

samenvoegen. Door samenvoegen tuinen onstaat veel prive-buitenruimte. 
Promotie: Voorlopig kleine huishoudens. Na samenvoeging geschikt voor grotere 

(allochtone) huishoudens. 

167 



Technisch complex 3.13 : administratief complex 8 

Woningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 

· Kwaliteit structureel green 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei·nvl oedi ng wonen/ni et -wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 
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Type 2b: Sober-complex; !age prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en 
!age mutatie 

Technisch complex 3.13: administratief complex 8 
Seniorenwoningen (onder appartementen) 
Bouwjaar: 1969 

Ligging: Laageinde 
Differentiatie: 20 1-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs: Redelijke prijs/prestatieverhouding. 
Prestatie: Kleine woningen, vooral de woonkamer en de keuken, sanitair slecht. 

Weinig prive-buitenruimte. 
Promotie: Geschikt voor alleenstaande ouderen behorend tot de primaire doelgroep. 
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Technisch complex 3 .13 : administratief complex 8 

Yoningniveau 

Bouwkundi ge kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

bla.lrtniveau 

Fys i ek- rui mtelijke kwal i teit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke ve rsch i jningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderw i j svoorzieningen 
Sociaal -culturele voorz iening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel green 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinder lijke bedr ijven 
Be i" nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 
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Type 2b: Sober-complex;lage prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en 
lage mutatie 

Technisch complex 3. 13, administratief complex 8 
Appartement 
Bouwjaar: 1969 

Ligging: Laageinde 
Differentiatie: 20 1-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs: Redelijke prijs/prestatieverhouding (lage huur en lage prestatie). 
Prestatie: Kleine woningen vooral de woonkamer en de keuken. Sanitair is slecht. 
Promotie: Kleine huishoudens behorend tot de primaire doelgroep, die passen bij 

"ouderen" . 
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Technisch complex 3 .13: admioistratief complex 5 

Woningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Gebouwniveau 
Toegang 
Lift 
Vuilnis 
Post 
Schoonmaken 
Galerij open/dicht 
Zonorientatie 
Vormgeving 

BtaJrtniveau 
Fysiek·ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal·culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal·culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel green 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu·hinderlijke bedrijven 
Bei'nvloeding wonen/niet·wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Dael· en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag · 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 
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Type 4a: Stabiel complex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke prijs/prestatie 
verhouding en lage mutatie 

Technisch complex 3.13: administratief complex 5 
Flatwoningen met 1 ift 
Bouwjaar: 1969 

Ligging: Laageinde 
Differentiatie: 79 3-slaapkamers 

l 4-slaapkamers 

Opmerking: Huidige doelgroep vooral senioren 

Strategie: 
Prijs: Prij s/prestatieverhouding red el ijk. 
Prestatie: Zeer grote woonkamer. Semi-openbare ruimtes goed , goede vbrmgeving. Op 

termijn grotere sanitaire ruimtes t.b.v. oudere huishoudens. 
Promotie: Geschikt houden/maken voor met name senioren (serviceflat). 
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Technisch complex 4.10: administratief complex 51 

l.loni ngni veau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergirigen 
Prive buitenruimten 

Buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel green 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Beinvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Dael- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 
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Type 2b: Sober-complex; !age prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en 
!age mutatie 

Technisch complex 4.10: administratief complex 51 
Duplexwoningen 
Bouwjaar: 1953 

Ligging: 
Differentiatie: 

Op mer king: 

Strategie: 
Prijs: 
Prestatie: 

Promotie: 

Antoniusparochie 
23 1-slaapkamer 
25 2 slaapkamers 

Geen 

Gunstige prijs/prestatieverhouding. Na renovatie aanpassen huur aanpassen. 
Slechte woontechnische kwaliteit. Op termijn renoveren en eventueel 
samenvoegen. Door het samenvoegen van tuinen onstaat veel prive
buitenruimte. 
Voorlopig kleine huishoudens. Na samenvoeging geschikt voor grotere 
(allochtone) huishoudens. 
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Technisch complex 5.8: administratief complex 57 

Woningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

Gebouwniveau 
Toegang 
Lift 
Vuilni s 
Post 
Schoonmaken 
Galerij open/dicht 
Zonorientatie 
Vormgeving 

Buurtniveau 
Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening : buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening : jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Be i. nv l oed i ng wonen/n i et- wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

Netto l'uurprijs en WPS 

---•iven IXI -75/J 
t n11-=c:.it2'1. !UL 
1. ni1-.,.::nn~r1 
• -.:m-... 

700 t uis::..Mlln 
• 1ninmo.1n. 

~ · ·~ 

• )j 

( 120 won.) 
++ 

fITITW,..., fWTII,..., 
fITITW..,...., 
fITITW llTil 
fITITW,..., 
rSTII ,..., 
fITITW,..., 
fITITW llTil 
fITITW,..., 
fITITW..,...., 
~,..., 

fITITW..,...., 
rSTII ,..., 
fITITW..,...., 
fITITW..,...., 
fITITW,..., 
~,..., 

++ 

fITITW llTil 
fITITW..,...., 
fITITW llTil 
fITITW,..., 
~,..., 

fITITW,..., 
fITITW llTil 
fITITW,..., 

++ 

fITITW,..., 
fITITW,..., 
fITITW,..., 
fITITW,..., 
rmTlll' ,..., 
fITITW..,...., 
fITITW,..., 

rI11IT9 !I 
~,..., 

lllT1l1W llTil 
fITITW,..., fITWTm,..., 
fITWTm..,...., 
~,..., 

rSTII ,..., 
~,..., 

rI11IT9,..., 
fITITW,..., 
fITITW llTil 
~ llTil 
fITITW,..., 
~,..., 

fITITW,..., 
rSTII ,..., 
~,..., 

9IO 

.Lil / eoo 
~ !J 

J I!- •6J ":i.u , 
s/ £l00 11 

14151) 
•ll 

z 
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l.ll 
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Type 4a: Stabiel complex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke prijs/prestatie 
verhouding en !age mutatie 

Technisch complex 5. 8: administratief complex 57 
Flatwoning met lift 
Bouwjaar: 1970 

Ligging: 
Differentiatie: 

Opmerking: 

Strategie: 
Prijs: 
Prestatie: 

Promotie: 

Bloemenoord/Groenewoud 
120 3-slaapkamers 

Geen 

Gezien de redelijke prijs/prestatieverhouding huuraanpassing niet nodig . 
Grootte van hoofdslaapkamer slecht en isolatie matig. Herdifferentiatie naar 
2-slaapkamerwoningen te overwegen, mits bouwtechnisch mogelijk . Na
isolatie wenselijk. 
Lage mutatie maakt op korte termijn geen wijzigingen nodig . Na 
herdifferentiatie vooral kleinere huishoudens. 
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Technisch complex 5 .11: administratief complex 57 

Woningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
~oontechnische kwaliteit 
Verwarming 
~armwatervoorziening 

Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

GebolA«liveau 
Toegang 
Lift 
Vuilnis 
Post 
Schoonmaken 
Galerij open/dicht 
Zonorientatie 
Vormgeving 

Bwrtniveau 
Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
~inkelvoorziening 

Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
BeYnvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

-t r111..:Wf,M !tfl 
J. fbl-=o.i1""'v.J.r ~/I 
)l-:a0"1~ 
• .. , .... r1~ 

• •""1~'\tt 
ll1,it:i~ 

Netto l'IJurpijs en WPS 
~ 

' 

I ,3.1 

,Ul // 

tl2 

/ 

IA 
;z11~ 

tlU /,:i' lJ " 6 

// 
0,7 

.u 
14.10 

o~ 
WPS 

)( ... 
ii$ ...,_,, 

7'' 
/ .... 
• (>j 

14 1S.14 

lJ 
l.l 

1,1 1) 

/ 

(120 won.) 
++ 

rITirll -,--i 

IITII -,--i 
fITITm 1111 
rITirll 9lil 
fITITm -,--i 

IITII -,--i 
rITsrm -,--i 

fITITm 9lil 
rITirll -,--i 

rITirll 1111 
IITII -,--i 

fITITm 1111 
JllTII -,--i 
fITITm 1111 
rITirll 1111 
fITITm -,--i 

rwll II 

++ 

fITITm 9lil 
~1111 

rITirll 9lil 
fITITm -,--i 

fITITm -,--i 

rITITm II 
fITITm 1111 
rwrwr. llll 

++ 

fITITm -,--i 

fITITm -,--i 

fITITm -,--i 

rITirll 1111 
JllTII -,--i 
fITITm 1111 
rITirll -,--i 

fITITm -,--i 

fITITm 1111 
IITII -,--i 
rITirll -,--i 

r.Tir -,--i 

rITirll -,--i 

rwrwr. 1111 
~ -,--i 

r.Tir -,--i 
fITITm 1111 
fITITm -,--i 

rwrwr. 9lil 
rilTTm 9lil 
r.Tir -,--i 
JllTII -,--i 
fITITm -,--i 

IITII -,--i 
rwrr -,--i 
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Type 3a: Doorstroomcomplex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke prijs/prestatie 
verhouding en hoge mutatie 

Technisch complex 5 .11 :. administratief complex 57 
Flatwoningen met lift 
Bouwjaar: 1970 

Ligging: 
Differentiatie: 

Opmerking: 

Strategie: 
Prijs: 
Prestatie: 

Promotie: 

Bloemenoord/Groenewoud 
120 3-slaapkamerwoning 

Geen 

Gezien de redelijke prijs/prestatieverhouding is prijsmatiging niet nodig. 
Gezien de omvang van de hoofdslaapkamer is op termijn herdifferentiatie 
van de 3-slaapkamerwoningen tot 2-slaapkamerwoningen te overwegen (mits 
bouwtechnisch mogelijk). Ook is na-isolatie aan te bevelen. 
Om doorstroming terug te dringen toewijzing aan doelgroepen die voorkeur 
voor hoogbouw hebben (senioren) .. 
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Technisch complex 5.14: administratief complex 8 

~oningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Yoontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Yarmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Yinkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei"nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Dael- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

11)1~-----

7S? ! ~:==~~hh .. .....,..,.""' 
70J .... lllh<'tln 

• 1,,..U.CSkt 
l50 I 41~90liiqtl 

.11 

(18 won.) 

++ 

rITITm -,----i 

rITITm -,----i 

rITITm -,----i 

rITITm -,----i 

rITITm -,----i 

rITITm .-rm1 
rITII -,----i 

~ -,----i 

~ -,----i 

rITITm 1111 
lIT.-rw -,----i 

rITII -,----i 

~ -,----i 

~ -,----i 

t.-nmi.,..., 
rwTmill .-r.i 
rITII -,----i 

++ 

rITITm -,----i 

~ -,----i 

rwrwa -,----i 

rITITm. -,----i 
rITITm -,----i 

r.1ITW 1111 
rITITm -,----i 

rITITm llTI 
rITII -,----i 

rwaTll .-rm1 
rITITm -,----i 

rITITm -,----i 

rITITm -,----i 

~ -,----i 

rwaTll 1111 
~ -,----i 

rITITm -,----i 

rITITm -,----i 

rITITm .-r.i 
rITITm .-rm1 
rITITm 1111 
rwrwr· -,----i 
l"mTWTll llTml 
rITITm 1111 
rITITm 1111 
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Type 2a: Sober-complex; !age prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en 
hoge mutatie 

Technisch complex 5.14: administratief complex 8 
Seniorenwoning-begane grond 
Bouwjaar: 1969 

Ligging: Bloemenoord/Groenenwoud 
Differentiatie: 18 1-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs: Redelij ke prijs/prestatieverhouding. 
Prestatie: Matige woontechnische kwaliteit (kleine woonkamer, kleine keuken en slecht 

sanitair). Aanpassing sanitair aandachtspunt. 
Promotie: Meer accent op 1-persoonshuishoudens. 
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Technisch complex 5.14: administratief complex 8 

lloningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
BeYnvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

750 l ~~=~-:!r hll .. ~.~ .... 
70) t a.aca1et\l'l 

• IPfll'U!IO:tl ., . ,.,~ 

0,8 0,7 0,8 o~ 
WPS 

1,1 1,2 

( 18 won.) 

++ 

lllTITll --,-, 
rwTWTll --,-, 
lllTITll --,-, 
fITWTll --,-, 
lllTITll --,-, 
fllTITm mTil 
rIT.-r --,-, 
~--,-, 

~--,-, 

fITWTll .,---i 

lllTITll --,-, 
rIT.-r --,-, 
~--,-, 

lllTITll .,---i 

fllTITm --,-, 

lllTITll mTil 
~--,-, 

++ 

fITWTll --,-, 
lllTITll --,-, 
lllTITll --,-, 
fllTITm --,-, 
lllTITll --,-, 
fllTITm .,---i 

iTlllTll --,-, 
iTlllTll .,---i 

rIT.-r --,-, 
lllTITll mTil 
lllTITll --,-, 
lllTITll --,-, 
lllTITll --,-, 
~--,-, 

iTlllTll .,---i 

~--,-, 

lllTITll --,-, 
fllTITm --,-, 

fITWTll mTil 
lllTITll mTil 
lllTITll .,---i 

rwrwr --,-, 
lllTITll mTil 
lllTITll .,---i 

iTlllTll .,---i 
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Type 3b: Doorstroomcomplex; hoge prestatie met gunstige prijs/prestatieverhouding en hoge 
mutatie 

Technisch complex 5.14: administratief complex 8 
Appartement 
Bouwjaar: 1969 

Ligging: Bloemenoord/Groenewoud 
Differentiatie: 18 1-slaapkamerwoning 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs: Gunstige prijs/prestatieverhouding. Eventueel bovenmatige huurverhoging. 
Prestatie: Redelijke kwaliteit, alleen woonkamer en keuken relatief klein. Op termijn 

groot onderhoud. 
Promotie: Accent op 1-persoonshuishoudens. 
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Technisch complex 6.5: administratief complex 15 

liloningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
Jsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nvl oedi ng wonen/ni et-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

Netto twrpijs en WPS -vm-•· a 
""'* 750 • f1'1r.&il,9':l li!: 

j,f\t1~~l1h 

.. nil'm-.,n. 
700 ... :.tll\a 

• .,,.w.~~ 

950 
l4Jpia~ 

IOO 

~ e- •!.I , 
iioo ,, 
1450 

oll 

z 
«IO / •"' Ul u. I• t5J4 
360 u . . u I IJ ... ]j 1.! 
llO 

•lU' 

250 ,n 
U.10 

200 --.-.-.-.--
o~ o,e ~7 o~ o,e 

WPS 

•ll 

•Lil 

lJ 
j 

"i.11 
.II 

1,1 1,2 

(24 won.) 

++ 

fllTllTW II 
fllTllTW .,..., 
fllTllTW .,..., 

fllTllTW S1Il 
fllTllTW S1Il 
fllTllTW II 
rwTII II 
fITII II 
fllTllTW.,..., 

fllTllTW II 
fllTllTW II 
rar.r--,., 
ril"""I --,., 

ril"""I II 
fWTITW S1Il 
fWTlliW II 
fllTllTW II 

++ 

fllTllTW II 
rwTWI II 
fllTllTW II 
fllTllTW--,., 
fllTllTW --,., 

fllTllTW II 
fllTllTW II 
fllTllTW II 
fllTllTW .,..., 
fllTllTW .,..., 

fllTllTW II 
rwTWI II 
fllTllTW .,..., 
fllTllTW .,..., 

rwTWI II 
ril"""I II 
fllTllTW --,., 

fllTllTW II 
fllTllTW mTWl 
fllTllTW mTWl 
rwTWI II 
rwTWI II 
ril"""I II 
fllTllTW II 
fWlTr II 

1~ 
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Type 4b: Stabiel complex; hoge prestatie met gunstige prijs/prestatieverhouding en !age 
mutatie 

Technisch complex 6.5: administratief complex 15 
Seniorenwoningen 
Bouwjaar: 1975 

Ligging: Zanddonk 
Differentiatie: 25 1-slaapkamers 

Opmerking: Pas gerenoveerd 

Strategie: 
Prijs: Gunstige prijs/prestatieverhouding. Betreft we! 1-slaapkamerwoning 
Prestatie: Slechte sanitaire voorzieningen. Op termijn eventueel woningen tot 2-

slaapkamer-woningen met ruimer sanitair uitbouwen. 
Promotie: In huidige staat alleen geschikt voor alleenstaande ouderen. Bovenwoningen 

oak aan starters. 
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Technisch complex 6.8: administratief complex 20 

lloningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtn1veau 

Fysiek - ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedr i jven 
Beinvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Dael- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

Netto lliuqiijs en WPS 
~ 

IOll ..... 
750 t 01\~Jd::ti 

4 nu-.it11p~ hh 

·~~ JOO • U ,8Uf1"1 

• l l'fllncttCttl 

Ill() ···~ 
IOll 

r •U 
,,ioo sl 
la .u 
z 

400 

350 u . 
I I.I 

lllO •G.6 
•o.J6 

25) 1,!.7 
14.18 

200 
0,5 0,6 0,7 0,1 0,9 

'M'S 

·1.6 

&l.ll 

!J 

'\11 
II 

1,1 1,2 

(20 won.) 

++ 

fITWTll 1111 
fITWTll 1111 
fWTWTW 1111 
fITWTll ll1TI 
fITWTll -,--, 
fITWTll -,--, 
fITlll -,--, 
fITWTll -,--, 
fITlll -,--, 
fITlll -,--, 
fITWTll 1111 
fITlll ,..., 
fWTWTW ,..., 
fITWTll 1111 
l1ITSTW ll1TI 
fITWTll llTSl 
fITlll,..., 

++ 

l1ITSTW ,..., 

fITlll,..., 
fITITW,..., 
fITITW ,..., 
fITITW ,..., 
fITITW ,..., 
fITITW ,..., 
fITITW 1111 
fITITW 1111 
fITITW 1111 
l1ITSTW ,..., 
fITlll ,..., 

l1ITSTW 1111 
l1ITSTW,..., 
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Type 4a: Stabiel complex; hoge prestatie met ongunstige of redelijke prijs/prestatie 
verhouding en lage mutatie 

Technisch complex 6.8: administratief complex 20 
Seniorenwoningen 
Bouwjaar: 1980 

Ligging: Zanddonk 
Differentiatie: 20 1-slaapkamer 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs: Ongunstige prijs/prestatieverhouding maar gezien de !age mutatie voorlopig 

geen huur matiging. 
Prestatie: Goede bouwkundige en bouwfysische kwaliteit grote hoofdslaapkamer. c. v 

aanwezig. 
Promotie: Geschikt voor senioren. 
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Technisch complex 8.1: administratieve complexen 34,35 

Woningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Yoontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Yarmwatervoorziening 
Isolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

buurtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Yinkelvoorzie.ning 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Belnvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 
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Type 2a: Sober-complex; lage prestatie met redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding en 
hoge mutatie 

Technisch complex 8 .1 : administratief complex 34 en 35 
Appartementen 
Bouwjaar: 1983 

Ligging: De Hoef 
Differentiatie: 30 1-slaapkamers 

Opmerking: Geen 

Strategie: 
Prijs : Gemiddelde kwaliteit met beneden gemiddelde huur. Redelijke 

prijs/prestatieverhouding. 
Prestatie: Kleine woningen (kleine woonkamer, kleine keuken en slecht sanitair). 
Promotie: Meer accent op starters. 
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Technisch complex 8.4: administratieve complexen 36,37,39,40,42 

Yoningniveau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 
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Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei·nvloeding wonen/niet-wonen 
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Type la: Risico-complex; lage prestatie met ongunstige prijs/prestatieverhouding en hoge 
mutatie 

Technisch complex 8.4: administratief complex 36,37 ,39,40,42. 
Appartementen 
Bouwjaar: 1984 (36,37), 1985 (40), 1986 (39 en 42). 

Ligging: 
Differentiatie: 

Opmerking: 

Strategie: 
Prijs: 

Prestatie: 

Promotie: 

De Hoef 
40 1-slaapkamer 
3 2-slaapkamer2 

Geen 

Gezien de ongunstige prijs/prestatieverhouding: voorlopig huurbevrie
zing/verlaging 
Matige bouwkundige, bouwfysische en woontechnische kwaliteit, kleine 
woningen. 
Meer accent op (startende) kleine huishoudens eventuele in combinatie met 
prijsbeleid. Immers 1 en 2-persoonshuishoudens waarderen deze wijk het 
meest (zie deel 2). Bovendien in de toekomst vooral vraag naar kleinere 
woningen. 
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5.4 Tot slot: naar een informatiehuishouding t.b.v. strategisch voorraadbeheer 

In dee! 3 is overduidelijk aangetoond dat een adequate informatievoorziening een van de peilers 
vormt voor het opstellen van strategisch voorraadbeheer. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat 
de informatievoorziening bij de woningbouwvereniging nog verbetering behoeft: 

De dynamisering van proces- en produktgegevens 

In dit rapport is met name gewerkt met de mutatiegraad, waarbij deze indicator tevens slechts 
voor een periode is onderzocht. Voor de toekomst is het wenselijk met meer procesgegevens te 
werken. Deze zijn momenteel nog onvoldoende voorhanden. Gegevens over weigeringen, aanbie
dingen, verhuisgeneigden en, voorzover van toepassing, leegstand, dienen voor de onderscheiden 
complexen verzameld te worden. Deze verschillende indicatoren kunnen in een index geaggre
geerd worden. Deze procesgegevens dienen bovendien periodiek geanalyseerd worden, waardoor 
trends in de verhuurbaarheid zichtbaar worden. 
De produktgegevens waren voor dit onderzoek als momentopname redelijk volledig. Het onder
zoek onder de sleutelfiguren dient echter regelmatig herhaald te worden. Gedacht kan hierbij 
worden aan een frequentie van elke 3 jaar (vergelijk: gemeente Eindhoven). Om de veelheid van 
produktgegevens te aggregeren is de zgn. Woonprestatiescore (WPS) ontwikkeld. De WPS is in 
zijn huidige vorm beperkt bruikbaar. Ze dient vooral om de complexprofielen onderling vergelijk
baar te maken . Verder onderzoek naar de relatie tussen de geboden en gevraagde prestaties, 
onderscheiden naar doelgroepen is wenselijk. 

De integratie van verhuurgegevens met gegevens van andere afdelingen. 

De in dit onderzoek gebruikte proces- en produktgegevens zijn vooral gericht op de martkpositio
nering van woningcomplexen. Met name voor de afdeling Verhuur zijn ze van grote waarde. Het 
is echter wenselijk deze marktgegevens te integreren met financieel-economische en technische 
gegevens . Dit betekent niet dat er gestreefd dient te worden naar een groot informatiesysteem, 
maar we! dat er gewerkt dient te worden aan een informatiehuishouding opgebouwd uit meerdere 
samenhangende 'modules'. Dit is van belang bij het verder uitwerken van de strategieen. 
Bij keuzes van strategieen zijn immers financieel-economische gegevens als boekwaarde, reserve
ringen, verwachte exploitatieopbrengsten enerzijds en gegevens over de bouwkundige staat en 
mogelijkheden tot aanpassing anderzijds, van belang. 

De integratie van het operationele en strategische niveau 

In het kader van een goede informatiehuishouding is van belang wie welke gegevens wanneer op 
welke wijze en met welk doel verzameld. Daarvoor is het van belang dat de woningbouwvereni
ging onderkent welke informatie op welk niveau in de organisatie nodig is. In grote lijnen kan 
hierbij als volgt gewerkt worden. Registratie vindt vooral op het operationele niveau plaats. Een 
deel van de gegevens kunnen op het operationele niveau binnen de afdelingen gebruikt worden om 
eigen beleidsprocessen te sturen. 
Een ander dee! van de geanalyseerde gegevens wordt in "verdichte" vorm doorgegeven aan hogere 
managementniveaus binnen en buiten de afdeling. In het onderzoek zijn diverse metbodes voor 
verdichting van gegevens aangeven (indexen, complexprofielen, positiematices). Deze gegevens 
komen bijvoorbeeld (half)jaarlijks als managementinformatie beschikbaar. Met deze verdichte 
gegevens worden trends zichtbaar op zowel complex als portefeuilleniveau. Ze dienen als een van 
de peilers voor strategische besluitvorming. 

We1licht ten overvloede willen wij er aan het slot nog eens op wijzen dat een goede informatie
voorziening slechts ter ondersteuning van beleidsvorming dient, niet ter vervanging daarvan. We 
hopen dan ook met het onderhavige rapport een bijdrage geleverd te hebben aan het ontwikkelen 
van een "decision support system" t.b.v. strategisch voorraadbeheer bij de woningbouwvereniging 
Waalwijk. 
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Samenvatting, conclusies en 
aanbevelingen 
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De onderzoeksmethode 

Aan de hand van vier datasets zijn de marktposities van de diverse complexen van de woning
bouwvereniging afzonderlijk en in vergelijking tot elkaar onderzocht. De vier datasets zijn: 

De markt- of procesgegevens: mogelijke indicatoren zijn inschrijvingsgraad, weige
ringsgraad, woonduur, verhuisgeneigdheid en mutatiegraad. Deze zijn als indices te 
aggregeren tot een 'verhuurbaarheids-' en/of 'populariteitsindex' . 

2 De geboden produktprestatie: bij deze produktprestaties moet rekening gehouden worden 
met de volgende kwaliteitsfactoren: 
- de woning; 
- de woonvorm; 
- de fysieke omgeving en de locatie; 
- de sociale omgeving; 
- de beeldvorming. 

3 De huurprijs: uiteraard beschikken we over de huurprijs van de technische complexen, het 
"prijskaartje" dat aan de geboden produktprestatie hangt. Deze huurprijs kan vergeleken 
worden met de andere data. 

4 De waarderingsgegevens: in het kader van het woningmarktonderzoek zijn uit de enquete 
waarderingsgegevens op wijkniveau beschikbaar. Deze waarderingsgegevens geven een 
beeld van de beoordeling van de geboden woonprestaties door de woonconsument. Dit 
geeft globaal een beeld in welke mate de geboden prestaties aansluiten bjj de gevraagde 
prestaties. 

De informatie is op complexniveau weergegeven in de vorm van een ' complexprofiel'. 
Deze kwaliteitsprofielen zijn gemaakt op basis van een uitgebreide checklist, aangevuld met 
gegevens uit de wijkprofielen en met informatie uit interviews onder medewerkers van de 
Woningbouwvereniging Waalwijk. Naast het complexprofiel is een complexpunt berekend: de 
Woonprestatiescore (WPS). De WPS drukt de totale kwaliteit van een complex in een punt uit en 
vereenvoudigt derhalve de onderlinge vergelijking van complexen. Tevens kan de WPS vergeleken 
worden met de marktgegevens en de prijs. Hiermee ontstaat inzicht in de relatie tussen de 
marktpositie en de geleverde of geboden produktprestatie. 

Met behulp van marktgegevens (mutatie en woonduur) en de WPS, heeft een portefeuille-analyse 
plaats gevonden. In een zogeheten positiematrix worden de complexen ten opzichte van elkaar 
gepositioneerd . Op grond van de prestatie, de marktpositie (voorlopig aan de hand van de 
indicator mutatie) en de prijs is een typologie opgesteld : 

Type 1: Risico-complexen. 
Bij deze complexen is de prijs/prestatieverhouding ongunstig: de geboden prestaties zijn relatief 
Jaag, terwijl de bewoners relatief veel betalen. Dit type complexen dreigt bij een ruimer aanbod 
uit de markt te vallen, en vormen in die zin een 'risico' voor de verhuurder. 

Type 2: Sobere complexen. 
Deze complexen presteren laag. Deels uit zich dit ook in een grote doorstroming. Daar tegenover 
staat een lage prijs, waardoor de prijs/prestatieverhouding niet bijzonder ongunstig is. De 
beheerder dient zich echter af te vragen of het geboden kwaliteitsniveau niet een door haar 
wenselijk minimum kwaliteitsniveau onderschrijdt. In deze zin behoeven deze complexen 
aandacht. 
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Type 3: Doorstroomcomplexen. 
Deze complexen presteren hoger dan gemiddeld, maar worden toch gekenmerkt door een grote 
doorstroming . Dit hangt vooral samen met hun positie op de woningmarkt, niet men hun kwaliteit. 

Type 4: Stabiele complexen. 
Deze complexen worden niet alleen gekenmerkt door een hoge prestatie, maar ook door een lage 
mutatiegraad. 

De complexprofielen, positiematrices en typologieen zijn hulpmiddelen bij het formuleren van een 
strategisch voorraadbeheer. Ze bieden aanknopingspunten voor het kwaliteitsbeleid (ingreepplan
ning), huurbeleid (de huursombenadering) en het verdelingsbeleid (doelgroepen) . 

Marktpositie van de eengezinswoningen 
De portefeuille eengezinswoningen (2222 eenheden) is als volgt over de typen verdeeld: 
Type 1 (risico-complexen): 10% (225 woningen); 
Type 2 (sobere complexen): 19% (426 woningen); 
Type 3 (doorstroomcomplexen): 42 % (927 woningen); 
Type 4 (stabiele complexen): 29% (644 woningen). 

Alie complexen behorend tot type 1 zijn gelegen in De Hoef. Het betreft overwegend eengezins
woningen met drie kamers, gebouwd in de jaren 80. De ongunstige prijs/prestatieverhouding die 
deze complexen kenmerkt is zowel een gevolg van de slechte prestaties van de woningen als van 
de buurt. Bij de strategiebepaling zijn de mogelijkheden op woningniveau beperkt. Aanbevolen is 
dan ook de woningen prijstechnisch te herpositioneren. 

Het merendeel van de complexen die behoren tot type 2 ligt in Baardwijk en Antoniusparochie. 
Deze sobere complexen worden gekenmerkt door een redelijke tot gunstige prijs/prestatie
verhouding en zijn vooral geschikt voor de primaire doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid. 
Aandachtspunt is wel de matige kwaliteit van de woningen en soms het tekort aan voorzieningen 
op buurtniveau. Gewaakt moet worden voor het onderschrijden van nog nader te formuleren 
minimumkwal iteitsnormen. 

Type 3 zijn de doorstroomcomplexen. Het begrip doorstroming is hier gerelateerd aan het gemid
delde bij eengezinswoningen : 13 % . De doorstroomcomplexen bevinden zich vooral in Zanddonk. 
Een dee! van deze doorstroming is overigens tijdelijk van aard: renovatie-a{ 'viteiten aldaar 
leidden tot hoge mutaties. Veel van de huidige doorstromingsgeneigden bleken de voorkeur te 
hebben voor een koopwoning. Met partiele verkoop van deze woningen kan hierop ingespeeld 
worden, met als voordeel dat de stabiliteit van de buurten groter wordt. 

De stabiele complexen (type 4) , met een redelijke prijs/prestatieverhouding, liggen met name in 
Laageinde. Aandachtspunt is bier de toenemende vergrijzing. 

Op de volgende pagina zijn, ter illustratie van de onderzoeksmethode, het profiel en cle marktposi
tie afgebeeld van een van de risico-complexen in De Hoef (complexnr . 8.4). 
Te zien is dat het complex (van 113 woningen) met name onvoldoende presteert ten aanzien van 
de bouw- en woontechnische kwaliteit, de grootte en situering van de keuken, de voorzieningen in 
de buurt en de sociale woonomgeving . 
De huurprijs is te hoog, in verhouding tot de geringe kwaliteit. De tweede grafiek geeft aan dat de 
mutatiegraad aanzienlijk hoger is dan in andere, vergelijkbare complexen . 
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Coq>l exprofi el : woni ngni veau 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 
Grootte woonkamer 
Grootte keuken 
Situering keuken 
Grootte hoofdslaapkamer 
Aantal slaapkamers 
Sanitaire voorzieningen 
Aanwezigheid balkon 
Ontsluiting van de woning 
Bergingen 
Prive buitenruimten 

tx.Jrtniveau 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
Kwaliteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkelvoorziening 
Onderwi jsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
Kwaliteit structureel green 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogelijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Bei'nvloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Deel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid Cpolitie) 
Beeldvorming 
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Marktpositie van de meergezinswoningen 
De portefeuille meergezinswoningen (1522 eenheden) is als volgt over de typen verJeeld: 
Type 1 (risico-complexen): 4% (53 woningen); 
Type 2 (sobere complexen): 43% (659 woningen); 
Type 3 (doorstroomcomplexen): 14% (216 woningen); 
Type 4 (stabiele complexen): 39% (594 woningen). 

Type 1 met een ongunstige prijs/prestatieverhouding komt onder de meergezinswonigen weinig 
voor. In de twee complexen in De Hoef (stammend uit de jaren 80) waar dit wel het geval is , 
wordt een prijstechnische herpositionering aanbevolen. 

Het tweede type komt aanzienlijk vaker voor dan bij de eengezinswoningen. Ze komen vooral 
voor in het Centrum, Laageinde en De Hoef. 
Ook hier is de matige kwaliteit van de woningen al dan niet in combinatie met tekorten op 
buurtniveau een aandachtspunt. Deze sobere (kleine, goedkope) woningen zijn vooral geschikt 
voor de primaire doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid, met name de kleine startende huis
houdens onder hen. 

Type 3 met een redelijke of gunstige prijs/prestatieverhouding kent een doorstroming die groter is 
dan het gemiddelde voor meergezinswoningen (37% ). Met name een complex in Bloemen
oord/Groenewoud met 120 woningen laat een aanzienJ ij k hogere mutatiegraad zien. Een gerichtere 
toewijzing in combinatie met een herdifferentiatie wordt aanbevolen om de doorstroming terug te 
dringen . 

Type 4, de stabiele complexen, liggen vooral in Besoyen en Zanddonk. Hier moeten we bedenken 
dat de doorstroming weliswaar lager is dan 37, 1 % maar toch nog ver boven het gemiddelde van 
de eengezinswoningen (slechts een complex heeft een geringere doorstroming dan gemiddeld in 
eengezinswoningen). Bij de promotie van deze complexen dienen vooral doorstromers die in 
gestapelde bouwvormen wensen te wonen, voorrang te krijgen. 

De waardering 

Uitspraken over de waardering van woning en woonomgeving zijn slechts mogelijk op wijkniveau. 
Het blijkt dat de bewoners van eengezinswoningen in de sociale huursector de wi!i. Bloemenoord/
Groenewoud het best waarderen . Hier bevindt zich een complex van het type 3 (130 woningen). 
De recente renovatie van dit complex is echter zowel verantwoordelijk voor de bovengemiddelde 
mutatiegraad als voor de relatief gunstige waardering. 
De wijk Antoniusparochie wordt het laagst gewaardeerd . Hier bevinden zich ca. , 0 woningen in 
complexen van het type 2 ("sobere complexen") en 94 woningen in een stabiel complex (type 4). 

Met name in het Centrum en Laageinde is de gemiddelde waardering van bewoners voor hun 
meergezinswoning (en vooral de omgeving daarvan) hoog. In het Centrum gaat het dan om meer
gezinswoningen in sobere complexen (ca. 100 woningen); in Laageinde is het beeld gevarieerder: 
het gaat om zowel sobere complexen (ca. 225 woningen), stabiele complexen (ca. 200 woningen) 
als om een risico-complex (28 woningen) . 

Wanneer we binnen de wijken een vergelijking maken met de waardering door de bewoners van 
eengezins- en meergzinswoningen dan valt met name in de wijk Besoyen op dat de bewoners van 
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de eengezinswoningen hun woning en woonomgeving aanzienlijk gunstiger waarderen dan de 
bewoners van de meergezinswoningen. Wellicht is het feit dat ca. 200 van de 315 meergezinswo
ningen tot de 'sobere' complexen behoren, hieraan debet. 

Aanbevelingen 

Uit het onderzoek blijkt dat de WPS met name de geboden prestaties meet en niet de mate waarin 
de geboden en gevraagde prestaties overeenstemmen (de waardering) . 
Het verdient aanbeveling om de relatie tussen de geboden en de gevraagde prestaties, onder
scheiden naar doelgroepen, verder te onderzoeken. Daarbij dienen diverse invalshoeken ge"inte
greerd te worden (de invalshoek van de huishoudtypen en leefstijlen; de invalshoek van de "zorg" 
en de invaJshoek van de woningmarkt). Nog specifieker dan tot dusver, zal aandacht moeten 
worden besteed aan de huisvestingseisen van senioren. 

lnhoudelijk worden, op basis van de portefeuille-analyse, de volgende aanbevelingen gedaan: 
Een scala aan ingrepen, varierend van (vervangende) nieuwbouw tot instandhouding via 
minimaaJ onderhoud, is nodig om te komen tot de gewenste differentiatie in de voorraad. 
Belangrijk is dat de investeringen en het doelgroepenbeleid afgestemd worden op de 
doorstroming en het woonruimteverdelingssysteem. 
In het licht van de recente beleidsontwikkelingen (BWS e.d .) zal de primaire doelgroep 
van het volkshuisvestingsbeleid nog meer dan voorheen in de bestaande voorraad 
gehuisvest dienen te worden. Delen van de voorraad zullen daarom "goedkoop" moeten 
blijven. Met name de voorraad woningen met een huurprijs beneden f350,- per maand, 
mag niet te klein worden. Bovengemiddelde huurprijsverhoging dient vooral in de 
huurprijsklasse tussen 351 en 690 gulden toegepast te worden. 
Er dient ingespeeld te worden op de wens van huurders om huurwoningen te kopen. Naast 
bedrijfseconomische motieven moeten overwegingen als het opwaarderen van wijken, het 
tegengaan van selectieve verhuizingen, het behoud van de goedkope voorraad en het 
aanpassen van het woningbezit aan een veranderende vraag, in de besluitvorming hierover 
een rol spelen. 
De informatievoorziening bij de woningbouwvereniging behoeft nog verbetering. Aanbe
volen wordt: 

* 

* 

een verdere dynamisering van proces- en produktgegevens: voor de toekomst is 
het wenselijk met meer procesgegevens te werken . Gegevens over weigeringen, 
aanbiedingen, verhuisgeneigdheid en leegstand dienen voor de onderscheiden com
plexen verzameld te worden. Deze procesgegevens zouden bovendien periodiek 
geanalyseerd moeten worden, waardoor trends in de verhuurbaarheid zichtbaar 
worden. De produktgegevens waren voor dit onderzoek als momentopname rede
lijk volledig. Het onderzoek onder de sleutelfiguren dient echter regelmatig 
herhaaJd te worden. 
de integratie van verhuurgegevens met gegevens van andere afdelingen: de in dit 
onderzoek gebruikte proces- en produktgegevens zijn vooral gericht op de 
marktpositionering van woningcomplexen. Het is echter wenselijk deze markt
gegevens te integreren met financieel-economische en technische gegevens. Dit 
betekent niet dat er gestreefd dient te worden naar een groot informatiesysteem, 
maar wel dat er gewerkt dient te worden aan een informatiehuishouding opge
bouwd uit meerdere samen-
hangende 'modules'. 
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* de integratie van het operationele en strategische niveau: in het kader van een 
goede informatiehuishouding is van belang wie welke gegevens wanneer op welke 
wijze en met welk doe! verzamelt. Daarvoor is het nodig dat de woningbouw
vereniging onderkent aan welke informatie op welk njveau in de organjsatie 
behoefte is. 
Registratie vindt vooral op het operationele niveau plaats. Een dee! van de 
gegevens kan op het operationele niveau binnen de afdelingen gebruikt worden om 
eigen beleidsprocessen te sturen. Een ander dee! van de geanalyseerde gegevens 
wordt in "verdichte" vorm doorgegeven aan hogere managementsnjveaus binnen 
en buiten de afdeling. In het onderzoek zijn diverse methodes voor verdichting van 
gegevens aangeven (indexen, complexprofielen, positiematrices). Deze gegevens 
komen bijvoorbeeld (half)jaarlijks als managementinformatie beschikbaar. Met 
deze verdichte gegevens worden trends zichtbaar op zowel complex- als por
tefeuilleniveau. Ze vormen de pijlers van strategisch woningbeheer. 
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Bijlagen 



Bijlage 1: 

Samenstelling van de checklist 

Een complexprofiel is een weergave van alle sterke en zwakke kenmerken van een woningcomplex 
en zijn omgeving. Deze kenmerken zijn essentieel voor de waardering van een complex, Het 
complexprofiel kan als uitgangspunt dienen bij de verklaring van verhuurbaarheidsproblemen, 
waarbij gekeken wordt op welke punten het profiel tekort schiet in relatie tot bewonerswensen. 
Het profiel wordt vanuit het oogpunt van de bewoner opgesteld. Het is namelijk noodzakelijk om 
te weten hoe de klant tegen het produkt aankijkt vanwege de beoogde klantgerichte benadering . 
Het complexprofiel is bij de eengezinswoningen, seniorenwoningen, maisonnettes, appartementen 
en duplexwoningen opgebouwd uit twee hoofdaspecten (woning- en buurtniveau). Bij de 
flatwoningen met en zonder lift bestaat het complex uit drie hoofdaspecten (woning-, gebouw- en 
buurtniveau). Deze hoofdaspecten zijn weer opgebouwd uit deelaspecten, de zogenaamde produkt
indicatoren. Bij de gekozen produkt-indicatoren zijn een vijftal gradaties te onderscheiden, 
varierend van l tot 5. Deze verschillen zullen per indikator worden toegelicht. De bron voor het 
hoofdaspekt 'buurtniveau' is afkomstig uit dee! II van het verslag, het sleutelfiguren onderzoek. 
Voor de andere hoofdaspekten heeft woningbouwvereniging Waalwijk alle gegevens geleverd, 
welke aanwezig waren in databestanden of indien dit niet het geval was d.m.v. intervieuws met 
medewerkers. 

Hieronder volgt de gebruikte checklist: 

1. Woningniveau 

l. l Bouwkundige kwaliteit: 

Aspecten bij de beoordeling van de bouwkundige kwaliteit van woningen zijn: leeftijd (bouwjaar), 
staat van onderhoud aan de woning en bouwtechnische kwaliteit (dak, gevel, kozijnen). 

1•1•1•1•1•1 

1•1•1....-r•r 

r•1•1•1 

l•I 

1.2 Bouwfysische kwaliteit: 

uitstekend, geen ingrepen noodzakelijk 
goed, ingrepen op zeer beperkte schaal 
redelijk, ingrepen op middellange termijn noodzakelijk 
matig, ingrepen op grotere schaal noodzakelijk 
slecht, ingrepen economisch niet meer haalbaar 

Aspecten bij de beoordeling van de bouwfysische kwaliteit van woningen zijn : leeftijd (bouwjaar) 
en de staat van onderhoud van de technische aanwezige installaties (sanitair/verwarming/ventilatie) 
en de bouwfysische kwaliteit (dak, gevel, kozijnen etc.) gericht op het reguleren van water(vocht, 
wind, warmte (isolatie) en licht (glasoppervlak). 

1 • 1 •TW 1 • 1 • 1 uitstekend, geen ingrepen noodzakelijk. De technische installaties zijn 
niet ouder dan 10 jaar 

rw 1 • 1 • 1 • 1 goed, geen ingrepen noodzakelijk. De technische installaties zijn ouder 
dan 10 jaar 

1 • r •T• 1 voldoende. De bouwfysische kwaliteit van de woning is voldoende, 
waarbij incidenteel behoefte aan vervanging/aanpassing bestaat 

rw 1 • 1 matig, vervanging of aanpassing is noodzakelijk 
rw 1 slecht, grootschalige vervanging/aanpassing is noodzakelijk 



1.3 Woontechnische kwaliteit: 

Aspecten bij de beoordeling van de woontechnische kwaliteit van woningen zijn: de 
woningindeling, de grootte van de woning in relatie tot de functie, of het gebruik van de woning 
en de uitrusting in de woning (keukenblok). 

r • 1 • 1 • 1 •T"ml uitstekend, geen ingrepen noodzakelijk 
rw 1 • 1 • 1 • 1 goed, ingrepen op zeer beperkte schaal noodzakelijk 
1 • 1 • 1 • 1 redelijk, ingrepen op middellange termijn noodzakelijk 
rw1 • 1 matig, ingrepen op grotere schaal noodzakelijk 
1 • 1 slecht, ingrepen economisch niet meer haalbaar 

1.4 Verwarming: de manier waarop de woning verwarmd wordt. 

fWl•l•l•T•I 

fWl•T•l•I ,.,-., •. , 
r•1•1 
rw1 

1.5 Warmwatervoorziening 

individuele c.v. 
gaskachel plus terugwinning 
collectieve c. v. 
diverse kachels 
geen kachel 

1 • 1 •I• 1 .-,--.-, Combiketel ,.,.,.,., 
1•1•1•1 
fWf"m1I ,., 

Badgeiser 
keukengeiser 
boiler 
geen warm water 

1.6 lso1atie: de aanwezigheid van isolatie in de woning. 

r•r•1•1•1•1 ,.,.,.,., 
r•1•1•1 

l•I 

spouw-/dak-/glasisolatie 
spouw-/dakisolatie 
spouw- en glasisolatie of dak- en glasisolatie 
glasisolatie of spouwisolatie of dakisolatie 
geen isolatie 

1.7 Totale vloeroppervlak: het totale oppervlak van alle verdiepingen, exclusief berging 

1•r•1lllllli1•1•1 

fWl•l•l•I 

1•r•1•1 

!ml 

> 100 m2 

75 - 100 m2 

50 - 75 m2 

25 - 50 m2 

< 25 m2 



l . 8 Grootte woonkamer 

1•1•1•1•1•1 

1•1•1•1•1 
1•1•1•1 

1•1 

l . 9 Grootte keuken 

1•1•1•1•1•1 

1•1•1•1•1 

1•1•1•1 

l•I 

l.10 Situering keuken 

1•1•1•1•1.-i 

t•t•l•l•I 

1•1•1•1 

1•1 

> 30 m2 

25 - 30 m2 

21-25m2 

18-2lm2 

< 18 m2 

> 12 m2 

10 - 12 m2 

8 - 10 m2 

6 - 8 m2 

< 6 m2 

gesloten keuken, achterzijde 
gesloten keuken, voorzijde 
gesloten keuken 
open keuken, achterzijde 
open keuken voorzijde 

l. 11 Grootte hoofdslaapkamer: 

Wanneer de oppervlakte groter is dan l lm2, maar de breedte kleiner dan 2,70 m dan moet een 
klasse lager dan de werkelijke oppervlakte worden gewaardeerd. 

r•T• l•I - I •I 
l•l•l•l•I 

rm11m I• I 

r•I 

l . 12 Aantal slaapkamers 

l•l•l•l•l•I 

l•l•t•l•I 

t•l•l•I ""1 
rm1•1 

1•1 

> 13 m2
, breedte > 2,70 m 

12 - 13 m2 , breedte > 2,70 m 
11 - 12 m2 , breedte > 2,70 m 
10 - 11 m2 

< 10 m2 

> 3 
3 
2 
l 
0 



1.13 Sanitaire voorzieningen: 

De aanwezigheid van douche, ligbad en toiletten in de woning. 

1•1•.1•1•r•1 

l•l•· l•l•I 

r•1•1•1 

l•I 

1.14 Aanwezigheid balkon 

ligbad plus 2 toiletten 
ligbad plus toilet 
douche, breedte > 1,60m en apart toilet 
douche, breedte < l ,60m en apart toilet 
douche en toilet in een ruimte 

1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 balkon bij woonkamer, over de hele lengte en dieper clan 2 m 
1 • 1 • 1 • 1 • 1 balkon bij woonkamer 
r• 1 • 1 • 1 balkon bij keuken 
1 • 1 • 1 balkon bij slaapkamer 
1 • 1 Frans balkon, geen balkon 

1.15 Ontsl uiting van de woning 

1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 eigen voordeur 
r• 1 • 1 • 1 • 1 deur op galerij 
r• 1 • 1 • 1 portiek met twee deuren per woonlaag 
1 • 1 • 1 voordeurdeler (duplex) 
r• 1 deur op gemeenschappelijke gang 

1 . 16 Bergingen 

1 • 1 • 1 • 1 ..-Tm 1 berging in woning > 2,5 m2 

1 • 1 • 1 • 1 • 1 berging in woning < 2,5 m2 

rm 1 • 1 • 1 prive berging buiten de woning 
1 • 1 • 1 werkkast ± 1 m2 plus fietsenstalling 
1 • 1 gemeenschappelijke berging/fietsenstal.ling 

1.17 Prive bu itenruimten 

r•1•1•1•1..-i 

l•l•l•l•I 

1•1•1•1 

,., 

> 105 m2 
71 m2 - 105 m2 
36 m2 - 70 m2 
1 m2 - 35 m2 
geen prive-buitenruimten 



2. Gebouwniveau 

2.1 Toegang 

r.-rm 1 • 1 • 1 91 afgesloten centrale entree met intercom en vanuit de woning 
bedienbare deur 

1 • 1 • 1 • 1 afgesloten centrale entree met een vanuit de woning bedienbare deur 
1 • 1 openbare entree 

2.2 Lift 

rmT..-r • 1 • 1 • ..., lift stopt op elke entreelaag, loopafstand kleiner dan 30 m. 
1 • 1 • 1 • 1 • 1 lift stopt op elke entreelaag, loopafstand groter dan 30 m. 
1 •T.-T• 1 lift stopt niet op elke entreelaag 
1 • 1 • 1 geen lift bij 2 woonlagen 
1 • 1 geen lift bij 3 of 4 woonlagen 

2.3 Vuilnis: de manier waarop vuilnis wordt ingezameld. 

1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 er is een collectieve, afgesloten opslagruimte met vuilstortkokers 
1 • 1 • 1 • 1 • 1 er is een collectieve, afgesloten opslagruimte op verdieping 
1 • 1 • 1 • 1 er is een collectieve, afgesloten opslagruimte 
1 • 1 • 1 containers in niet afgesloten ruimte 
r• 1 de bewoners zetten elke week hun eigen vuilnis aan de weg 

2.4 Post: de manier waarop de post wordt ontvangen. 

1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 post via eigen voordeur 
rm 1 • 1 • 1 • 1 post binnen op verdieping 
1 • 1 • 1 • 1 post beneden van binnenuit bereikbaar 
1 • 1 post beneden alleen van buitenaf bereikbaar 

2.5 Schoonmaken: 

de mate van hygiene waarin de semi-openbare ruimte zich bevond tijdens observatie. 

rm 1 • 1 • 1 • 1 • 1 brandschoon ,.,.,.,_, ,.,.,., 
,., 

schoner dan normaal schoon 
normaal schoon 
I icht bevuild 
zwaar bevuild 



2.6 Ontsluiting open I gesloten 

rm 1 • 1 • 1 • 1 • 1 gesloten galerij 
1 • 1 • 1 • 1 • 1 gesloten binnengang/gesloten trappenhuis 
r• r •T• 1 galerij open en overdekt 
1 • l • 1 open binnengang 
rm 1 open galerij en niet overdekt 

2.7 Zonorientatie: de ligging t.o.v . de zon van het balkon. 

I - I - I - I - I - I zuid ,.,.,.,., 
rmT• I• t 

,., 

2.8 Vormgeving: 

zuid-west I zuid-oost 
west I oost 
noord-west I noord-oost 
noord 

hierbij wordt gekeken naar de stedebouwkundige opzet, de vormgeving van de woningen en de 
representativiteit. 

1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 aantrekkelijk 
I - I - I - I - I positief 
r• 1 • 1 • 1 niet bijzonder 
1 • 1 • 1 negatief 
1 • 1 onaantrekkelijk 



Bijlage 2: 

De berekening van de Woonprestatiescore 

De sterkte/zwakte analyse vindt plaats op drie niveau's; het woning:niveau, het gebouwniveau en 
het buurtniveau. Deze niveau's worden achtereenvolgens gewogen met de wegingsfactoren 3, 2, 
1. Deze wegingsfactoren zijn afgeleid uit de enquete-resultaten. Uit deze enquete blijkt dat de 
respondenten achtereenvolgens de beoordeelde kenmerken op woningniveau, dan op gebouwniveau 
en tenslotte op buurtniveau, het belangrijkste vinden. Het gebouwniveau wordt alleen bij de 
flatwoningen met en zonder lift beoordeeld. 
Op de afzonderlijke niveaus worden vervolgens de productindicatoren ten opzichte van elkaar 
gewogen. De wegingsfactoren op woning- en gebouwniveau zijn tot stand gekomen door 
vergelijkend literatuur onderzoek en in onderling overleg met de woningbouwvereniging. De 
wegingsfactoren op buurtniveau komen voort uit de enquete-resultaten. De productlndicatoren die 
zwaarder worden gewogen komen uit de top-vijf van de belangrijkst geachte productindikatoren. 

Bij de eengezinswoningen, seniorenwoningen en duplexwoningen wordt de prive-buitenruimte met 
een factor 4 gewaardeerd. Bij de flatwoningen met en zonder I ift, appartementen en maisonnettes 
wordt bet balkon met een factor 4 gewaardeerd. De volgende voorbeelden hebben betrekking op 
de eerste drie typen. Voor de overige typen wordt dezelfde methode toegepast echter al dan niet 
uitgebreid met het gebouwniveau en andere wegingsfactoren. 

Achtereenvolgens zullen de minimale score, de normscore en de maximale score de revue 
passeren. 



Minimale score 

Woningniveau: (weging 3) wegingsfactor score 

Bouwkundige kwaliteit l•I 3 
Bouwfysische kwaliteit 1•1 3 
Woontechnische kwaliteit 1•1 3 
Verwarming 1-1 3 
Warmwatervoorziening 1-1 3 
Isolatie l•I 3 
Totale vloeroppervlak 4 1-1 12 
Grootte woonkamer I 1-1 3 
Grootte keuken 1 1•1 3 
Situering keuken ,_, 3 
Grootte hoofdslaapkamer 4 1•1 12 
Aantal slaapkamers 4 1•1 2 
Sanitaire voorzieningen I 1-1 3 
Aanwezigheid balkon I r-1 3 
Ontsluiting van de woning 1-1 3 
Bergingen 1•1 3 
Prive buitenruimten 4 r•I 12 

totaal 87 

Buurtniveau: (weging: I) wegingsfactor 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit I 1-1 1 
Karakter van de bouwvorm l r-1 l 
K wal iteit bestrating 2 1-1 2 
Kwaliteit riolering l 1•1 1 
K wal iteit groenvoorziening 1-1 1 
K wal iteit speelvoorziening 2 1•1 2 
Veiligheid openbare ruimte 2 r-1 2 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte I 1•1 1 
W inkelvoorziening l 1-1 l 
Onderwijsvoorzieningen l 1•1 l 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis l 1•1 l 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren l r-1 1 
K wal iteit structureel groen l 1-1 l 
K wal iteit speelvoorzieningen l 1•1 I 1 
Verkeersveil igheid op hoofdontsl. wegen 2 1-1 2 
Verkeersveil igheid op woonstraten 2 r-1 2 
Geluidshinder 1-1 l 
Parkeermogel ijkheden 1-1 1 
Milieu-hinderlijke bedrijven 1•1 l 
Be"invloeding wonen/niet-wonen 1•1 l 
Behoefte aan professionele ondersteuning I 1•1 l 
Doe!- en taakstelling van buurtwerk 1 l•I l 
Congruentie woongedrag l 1•1 l 
Gevoel van onveiligheid (politie) 2 1•1 2 
Beeldvorming l•I l 

totaal 31 
Woning- + buurtscore = 118. WPS= 118/354 = 0,33 



Normscore 

Woningniveau: (weging 3) wegingsfactor score 

Bouwkundige kwaliteit 1-1-1-1 9 
Bouwfysische kwaliteit r-1•1-1 9 
Woontechnische kwaliteit 1-1•1-1 9 
Verwarming 1-1-1-1 9 
Warmwatervoorziening 1•1-1•1 9 
lsolatie 1•1•1•1 9 
Totale vloeroppervlak 4 1-1 ·-1-1 36 
Grootte woonkamer 1 1-1•1-1 9 
Grootte keuken 1 1-1•1•1 9 
Situering keuken 1-1•r•1 9 
Grootte hoofdslaapkamer 4 1-1-1•1 36 
Aantal slaapkamers . 4 1-1-1-1 36 
Sanitaire voorzieningen I 1-1-1•1 9 
Aanwezigheid balkon 1 1-1-1-1 9 
Ontsluiting van de woning r..1•1-1 9 
Bergingen 1-1-1-1 9 
Prive buitenruimten 4 1•1•1•1 36 

to ta al 261 

Buurtniveau: (weging: 1) wegingsfactor 

Fysiek-ruimtelijke kwaliteit 1 1-1-1-1 3 
Karakter van de bouwvorm 1 1•1-T-I 3 
K waliteit bestrating 2 1•1-1-1 6 
Kwaliteit riolering 1 1-1-1•1 3 
K wal iteit groenvoorziening I 1•1•1-1 3 
Kwaliteit speelvoorziening 2 1•1•1•1 6 
Veiligheid openbare ruimte 2 1•1-1-1 6 
Uiterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 1 r-1-1-1 3 
Wink el voorziening 1 1•1-1•1 3 
Onderwijsvoorzieningen 1 1•r•1-1 3 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 1 1-1•1•1 3 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 1 1-1•1•1 3 
Kwaliteit structureel groen 1 1-1-1-1 3 
Kwaliteit speelvoorzieningen 1 1-1-1-1 3 
Verkeersveiligheid op hoofdontsl. wegen 2 1-1•1-1 6 
Verkeersveiligheid op woonstraten 2 l_l_l_I 6 
Geluidshinder I 1-1-1-1 3 
Parkeermogel ij kheden I 1•1-1•1 3 
Milieu-hinderlijke bedrijven 1 1-1-1-1 3 
Be'invloeding wonen/niet-wonen 1 I• •1•1 3 
Behoefte aan professionele ondersteuning 1 1- -1•1 3 
Doel- en taakstelling van bourtwerk 1 1- -1-1 3 
Congruentie woongedrag 1 1- -1-1 3 
Gevoel van onveiligheid (politie) 2 1- -1-1 6 
Beeldvorming 1 I• •1•1 3 

totaal 93 

Woning- + buurtscore = 354 WPS= 354/354= I 



Maximale score 

Woningniveau : (weging 3) wegingsfactor 

Bouwkundige kwaliteit 
Bouwfysische kwaliteit 
Woontechnische kwaliteit 
Verwarming 
Warmwatervoorziening 
lsolatie 
Totale vloeroppervlak 4 
Grootte woonkamer 1 
Grootte keuken I 
S ituering keuken 1 
Grootte hoofclslaapkamer 4 
Aantal slaapkamers 4 
Sanitaire voorzieningen 1 
Aanwezigheid balkon 1 
Ontsluiting van de woning 1 
Bergingen 1 
Prive buitenruimten 4 

Buurtniveau: (weging: 1) weg in gs factor 

Fys iek-ru imtel ij ke kw al iteit 
Karakter van de bouwvorm 
Kwaliteit bestrating 
Kwaliteit riolering 
K wal iteit groenvoorziening 
Kwaliteit speelvoorziening 
Veiligheid openbare ruimte 
U iterlijke verschijningsvorm openb. ruimte 
Winkel voorziening 
Onderwijsvoorzieningen 
Sociaal-culturele voorziening: buurthuis 
Sociaal-culturele voorziening: jongeren 
K wal iteit structureel groen 
Kwaliteit speelvoorzieningen 
Verkeersveil igheid op hoofdontsl. wegen 
Verkeersveiligheid op woonstraten 
Geluidshinder 
Parkeermogel ijkheden 
Milieu-hinderlijke bedrijven 
Be'invloeding wonen/niet-wonen 
Behoefte aan professionele ondersteuning 
Doel- en taakstelling van buurtwerk 
Congruentie woongedrag 
Gevoel van onveiligheid (politie) 
Beeldvorming 

1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 

l 
2 
2 

1 
2 

1•1•1imT•1..-i 

1•1•1• •1-1 

1•1•1- -1•1 

1•1•1• •1-1 

1•1•1• •1•1 

1•1•1• •1•1 

1•1•1• • 1 •1 
1•1•1• •l•I 

1•1•1- •1•1 

1•1• •r•1•1 

r-1- -1•1•1 

1•1• •1•r-1 

l•I• •1•1-1 

1-1- •1•1-. 1 

1-1- •T•l-1 

1-1- • 1 -1-1 

1•1• •l•T•I 

to ta al 

1•1•1•1•1•1 

1•1•1•1•1•1 

l•l•l•l•l•I 

I• I mT•l• I• I 

1•1•1•1•1•1 

r•I •r• I - I.-, 
1•1•1•1•1•1 

1•1•1•1•1•1 

1•1•1•1•1•1 

1•1•1•1•r•1 

1•1•1•1•1•1 

1•1•1•1•1•1 

1•1•1•1•1•1 

1•1•1•1•1•1 

1•1•1•1•1•1 

l•lmTml•l•I 

l•l•l•l•lml 

1•1•1•1•1•1 

1•1•1•1•1•1 

1•1•1•1•1•1 

rm1•1•1•1•1 

1•1•1•1 •T• I 
1•1•1•1•1•1 

l•TmT•(•l•I 

I •T• I• lmlm I 

score 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
60 
15 
15 
15 
60 
60 
15 
15 
15 
15 
60 

435 

5 
5 
10 
5 
5 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
5 

totaal 155 

Woning- + buurtscore = 590. WPS= 590/354 = 1,66 



Rekenvoorbeeld sterkte/zwakte profielen 

Op woningniveau zijn 17 aspecten beoordeeld. Zoals reeds is vermeld zijn de wegingsfactoren 
atbankelijk van lhet type woning. 

Eengezinswonlngen, technisch complex 0.16 

Kenmerk Wegingsfactor Complex 25 Complex 22 Complex 21 
104 won. 10 won. 34 won. 

score score score 

1 1 3 I 5 5 

2 l 4 5 5 

3 1 3 5 5 

4 1 5 5 5 

5 1 4 3 3 

6 1 3 5 5 

7 4 3,6 3 3 

8 1 4 3,4 3 

9 I 1 3,6 4,4 4 
I 

10 1 5 4,2 5 

11 4 2,8 3,8 4,4 

12 4 3,5 3 3,3 

13 1 3 2,6 3 

14 1 1 1 1 

15 1 5 5 I 5 

16 1 3 3,6 5 

17 4 3,1 2,6 3,7 

Per complex wordt de WPS berekend. Alie deelaspecten worden met de wegingsfactor vermenig
vuldigd en daarna bijelkaar opgeteld. De totale score op woningniveau wordt vervolgens met 
wegingsfactor 3 gewogen. De score op buurtniveau (atkomstig uit dee! 2) wordt met de wegings
factor l gewogen. 

Complex 25 
Woningscore: 3 * 98,6 = 295,8 
Buurtscore : l * 93 = 93,0 

totaal = 388,8 

Complex 22 
Woningscore: 3 * 121 = 363,0 
Buurtscore : l * 93 = 93,0 

totaal = 456,0 

WPS bedraagt 388,8/354 = l, l 

WPS bedraagt 456,0/354 = 1,3 



Complex 21 
Woningscore: 3 * 111,6= 334,8 
Buurtscore: 1 * 93 = 93,0 

totaal = 427,8 WPS bedraagt 427 ,8/354 = 1,2 

De totale WPS voor technisch complex 0.16 wordt bepaald door de afzonderlijke woonprestatie
scores te wegen naar het aantal woningen binnen een complex en daarna te delen door het totaal 
aantal woningen. 

WPS 0.16 = ((104*1,1)+(10*1,2)+(34*1,2)) I 148 woningen = 1,14 



Bijlage 3.1: 

Complexgegevens eengezinswoning 

Tabel 1: SamensteUing technische complexen en de opbouw van de woonprestatiescore 

Technisch complex Administratief Woningscore Buurtscore WPS 
Complex 

Centrum 

0.16 1,14 

21 334,8 93 1,21 

22 363,0 93 1,29 

25 295,8 93 1,1 

0.19 50 292,5 72 1,03 

Besoyen 

1.10 1 312,0 94 1,15 

Baardwijk 

2.3 1,28 

33 361,8 90 1,28 

53 301,5 90 1, 11 

2.5 53 300,0 88 1,10 

2.6 1,06 

3 291 86 1,05 

4 285 86 1,05 

Laageinde 

3.1 1.13 

12 336 77 1,17 

55 318 77 1,12 

3 .7 1,02 

50 287,l 67 1,00 

51 310,8 67 1,07 

3.11 1,19 

7 324 89 1,17 

54 336 89 1,20 

55 330 89 l, 18 

3.12 54 324 93 1,18 



Technisch complex Administratief Woningscore Buurtscore WPS 
Complex 

Antoniusparochie 

4.4 0,98 

45 261 81 0,97 

50 303 81 1,08 

1,13 
4.6 

10 346,8 93 1,24 

52 300 93 1,11 

53 300 93 1,11 

56 324 93 1,18 

4.10 51 309 72 1,08 

4.11 52 279 79 1,09 

Bloemenoord/Groenewoud 

5.3 1,30 

6 372 94 1,32 

56 324 94 1,18 

5.6 1,19 

10 321 102 1,19 

11 321 102 1,19 

Zanddonk 

6.2 15 357 92 1,27 

6.3 15 345 92 1,23 

6.5 13 354 88 1,25 

6.8 1,22 

16 354 94 1,27 

19 333 82 1, 17 

De Hoef 

8.1 34 285,6 87 1,05 

8.4 0,91 

36 268,8 76 0,97 

38 288 76 1,03 

39 225,6 76 0,85 



Tabet 2: Aantal woningen, mutatiegraad en WPS per technisch complex 

Technisch complex Administratief Aantal Mutatiegraad( % ) WPS 
Complex woningen 

Centrum 245 10,6 1,09 

0 .16 21,22,25 148 10,8 1,14 

0.19 50 97 10,3 1,03 

Besoyen 26 15,4 1,15 

1 26 15,4 1,15 

Baardwijk 146 6,1 1,11 

2.3 33,53 45 8,9 1,16 

2.5 53 55 3,6 1,10 

2.6 3,4 46 6,5 1,06 

Laageinde 370 6,7 1, 13 

3.1 12,55 82 8,5 1,13 

3.7 50,51 61 13,6 1,02 

3.11 7 ,54,55 97 3 ,1 1, 19 

3.12 54 120 3,3 1, 18 

Antoniusparochie 241 12,8 1,05 

4.4 45,50 28 22,2 0,98 

4.6 10,52,53,56 94 5,3 1, 13 

4.10 51 53 11,3 1,08 

4.11 52 66 21,2 1,01 

Bloemenoord/Groenewoud 160 11 ,8 1,25 

5.3 6,56 130 13,8 1,30 

5.6 10,11 30 3,3 1, 19 

Zanddonk 881 15,8 1,22 

6.2 15 132 22,0 1,27 

6.3 15 116 13,8 1,30 

6.5 13 250 17,2 1,25 

6.8 16 ,17 110 9,1 1,22 

6.11 18,19 273 25,4 1,15 

De Hoef 143 15,8 1,22 

8.1 34 30 10 1,05 

8.4 36,38,39 113 31 0,91 

Totaal 2222 gem. 13,1 % gem. 1,13 



Tabel 3: Aanbiedingen en weigeringen 

Buurt Complex Aantal Aantal Aantal Aantal Aanbiedings-
woningen geaccep- aanbie- weigerin- graad 

teerde din gen gen 
won in-
gen 

Centrum 245 

0.16 21,22,25 148 I 4 3 4 

0.19 50 97 2 2 0 l 

Besoyen 26 

1 26 l l 0 l 

Baardwijk 146 

2.3 33,53 45 0 0 0 -

2.5 53 55 l 1 0 1 

2.6 3 ,4 46 0 0 0 -

Laageinde 370 

3.1 12,55 82 0 - - -

3 .7 50 ,51 81 1 1 - 1 

3 .11 7,54 ,55 97 0 - - -

3.12 54 120 1 1 0 1 

Antoniusparochie 241 

4.4 45,50 28 2 7 5 3,5 

4.6 10 ,52,53 ,56 94 0 0 - -

4.10 51 53 1 1 0 1 

4.11 52 66 2 2 0 1 

Bloemenoo rd/ G roenewo ud 160 

5.3 6 ,56 130 5 6 1 1,2 

5.6 IO , 11 30 0 0 - -

Zanddonk 881 

6.2 15 132 1 2 1 2 

6.3 15 116 2 2 0 1 

6.5 13 250 2 7 5 3,5 

6.8 16,1 7 110 1 2 1 2 

6.11 18 ,19 273 0 0 0 -

De Hoef 881 

8.1 34 30 2 3 1 1,5 

8.4 36,38,39 113 3 5 2 1,7 



Tabel 4: Huurprijs en puntprijs 

Buurt Complex Aantal Netto huur (f) Gemiddeld Puntprijs (f) 
woningen aantal punten 

Centrum 245 

0 .16 21,22,25 148 594 148,4 4,-

0.19 50 97 422 124,4 3,39 

Besoyen 26 

1 26 470 130,2 3,62 

Baardwijk 146 

2.3 33,53 45 485 150,9 3,22 

2.5 53 55 482 140,0 3,44 

2.6 3,4 46 442 129,5 3,42 

Laageinde 370 

3.1 12,55 82 656 168,8 3 ,89 

3 .7 50,51 81 453 134,6 3,37 

3 .11 7,54,55 97 585 155,1 3,77 

3.12 54 120 544 143,8 3,78 

Anloniusparochie 241 

4.4 45,50 28 357 117,9 3,03 

4.6 10,52,53,56 94 486 137,0 3 ,55 

4.10 51 53 422 122,4 3,45 

4.11 52 66 395 118,1 3 ,35 

Bloemenoord/Groenewoud 160 

5.3 6,56 130 708 189,7 3 ,74 

5.6 10,11 30 572 152,5 3 ,75 

Zanddonk 881 

6.2 15 132 624 169,2 3,69 

6.3 15 116 632 171 ,2 3 ,69 

6.5 13 250 729 195,7 3,73 

6.8 16,17 110 613 162,9 3,77 

6.11 18,19 273 584 154,5 3 ,78 

De Hoef 881 

8.1 34 30 546 136,9 3 ,99 

8.4 36,38 ,39 113 553 139,2 3,98 

Gemiddeld 537 147,9 3 ,63 



Tabet 5: Aantal mutaties en woonduur 

Buurt Complex Aantal Aantal mutaties Mutatiegraad WoonduurGr.) 
won in gen (%) vertrekkers 

Centrum 245 

0.16 21,22,25 148 16 10,8 7 ,5 

0 .19 50 97 10 10,3 16,4 

Besoyen 26 

1 26 4 15,4 14,7 

Baardwijk 146 

2 .3 33,53 45 4 8,9 16 ,2 

2 .5 53 55 2 3,6 7,7 

2.6 3,4 46 3 6,5 26,5 

Laageinde 370 

3.1 12,55 82 7 8,5 9,0 

3.7 50,51 81 11 13,6 7,8 

3 .11 7,54,55 97 3 3,1 20 ,5 

I 3.12 54 120 4 3,3 17,6 

I 

Antoniusparochie 241 

4.4 45,50 28 6 22,2 16,5 

4 .6 10,52,53,56 94 5 5,3 21,3 

4.10 51 53 6 11,3 21,6 

4.11 52 66 14 21,2 12,0 

Bloemenoord/Groe.newoud 160 

5.3 6,56 130 18 13 ,8 10,2 

5.6 10, 11 30 1 3,3 9,8 

Zanddonk 881 

6.2 15 132 29 22 ,0 6,6 

6.3 15 116 16 13 ,8 5 ,7 

6.5 13 250 43 17,2 5,8 

6.8 16,17 110 10 9,1 7,7 

6.11 18 ,1 9 273 42 15,4 8,4 

De Hoef 881 

8.1 34 30 3 10,0 6,2 

8.4 36,38,39 113 35 31 ,0 4,0 

Gemiddeld 13' 1 12 ,2 



Bijlage 3.2: 

Complexgegevens meergezinswoningen 

Tabel 1: Samenstelling technische complexen en de opbouw van de woonprestatiescore 

Technisch complex Administratief Woningscore Gebouwscore Buurtscore WPS 
complex 

Flatwoningen met lift 

Laageinde 

3.6 59 275 ,1 76 92 1,09 

3.13 5 306 76 81 1,13 

Bloemenoord/Groenewoud 

5.8 57 270,6 70 85 1,04 

5.11 57 273 72 92 1,07 

Flatwoningen zonder lift 

Besoyen 

1.1 54 238,2 36,8 70 0,85 

1.12 61 305,7 62 98 1,14 

1.13 63 286,5 42 93 1,03 

Baardwijk 

2.3 53 251,7 36 90 0,93 

2.5 53 248,7 42 88 0,93 

Seniorenwoningen 

Besoyen 

1.5 31 231 89 0,90 

Laageinde 

3.5 58 231 86 0,90 

3.13 8 222 81 0,86 

Bloemenoord/Groenewoud 

5.14 8 222 102 0,92 

Zanddonk 

6.5 15 249 88 0,95 

6.8 20 261 94 1,00 

Maisonnettes 

Besoyen 

1.5 31 309 89 1,12 



Technisch complex Administratief Woningscore Gebouwscore Buurtscorc WPS 
complex 

Laageindc 

3.5 58 306 86 1,10 

Appartementen 

Centrum 

0.6 28 150 66 0,60 

0.16 0,76 

21 234 93 0,92 

27 168,6 93 0,74 

Laageinde 

3.2 0,82 

29 216 89 0,86 

30 189 89 0,79 

3.13 8 240 83 0,91 

B loemenoo rd/G roenewo ud 

5.14 8 240 102 0,97 

De Hoef 

8.1 0,77 

34 219 87 0,86 

35 180 87 0,75 

8.4 0,72 

36 198 76 0,77 

37 174 76 0,71 

39 183 76 0,73 

I 40 171 76 0,70 

42 177 76 0,71 

Duplexen 

Laageinde 

3.7 0,77 

50 203,4 67 0,76 

51 208,5 67 0,78 

Antoniusparochie 

4.10 51 205,5 72 0,78 

Gemidddde 0,93 



Tabel 2: Aantal woningen, mutatiegraad en WPS per technisch complex 

Tcchnisch complex Administraticf Aantal M utaticgraad( % ) WPS 
complex woningcn 

Flatwoningcn met lift 

Laageinde 

3.6 59 81 34,6 1,09 

3.13 5 80 12,5 1,13 

Bloemenoord/Groenewoud 

5.8 57 120 35 1,04 

5.11 57 120 45 1,07 

Flatwoningen zonder lift 

Besoyen 

1.1 54 194 35,1 0,85 

1.12 61 48 20,8 1,14 

1.13 63 18 27,8 1,03 

Baardwijk 

2.3 53 78 39,7 0,93 

2.5 53 132 35,6 0,93 

Seniorenwoningen I 
I 

Besoyen 

I 
1.5 31 25 40 0,90 

Laageinde 

3.5 58 40 22,5 0,90 

3.13 8 20 25 0,86 

Bloemenoord/Groenewoud 

5.14 8 18 66,7 0,92 

Zanddonk 

6.5 15 24 33,3 0,95 

6.8 20 20 20 1,00 

Maisonnettes 

Besoyen 

1.5 31 25 I 28 1,12 

Laageinde 

3.5 58 45 26,7 1,10 



Technisch complex Administratief Aantal M utaticgraad( 3) WPS 
complex won in gen 

Appartementen 

Cent rum 

0.6 28 36 83 ,3 0,60 

0.16 21,27 63 76,2 0,76 
I 

Laageinde 

3.2 29,30 28 42,9 0,82 

3.13 8 20 30 0,91 

I Bloemenoord/Groenewoud I 

5.14 8 18 50 0,97 

De Hoef 

8.1 34,35 30 43 ,3 0,77 

8.4 36,37 ,39 ,40,42 43 46,5 0,72 

Duplexen 

Laageinde 

3.7 50,51 147 34,7 0,77 

Antoniusparochie 

4.10 51 48 29,2 0,78 

I Gemiddclde tot. 1521 gem. 37,2 gem. 0,93 



Tabel 3: Aanbiedingen en weigeringen 

Technisch complex Ad mini- Aantal Aantal Aantal Aantal Aanbiedings-
stratief woningen geaccep- aanbie- weigerin- graad 
complex teerde dingen gen 

woningen 

Flatwoningen met lift 

Laageinde 161 

3.6 59 81 7 11 4 1,57 

3.13 5 80 3 8 5 2,66 

Bloemenoor_d/Groenewoud 240 

5.8 57 120 7 8 1 1,14 

5 .11 57 120 8 10 2 1,25 

Platwoningen zonder lift 

Besoyen 258 

1.1 54 194 12 16 4 1,33 

1.12 61 48 3 4 1 1,33 

1.13 63 18 1 5 4 5 

Baardwijk 210 

2.3 53 78 7 7 0 1 

2.5 53 132 9 15 6 1,66 

Seniorenwoningen 

Besoyen 25 

1.5 31 25 4 6 2 1,5 

Laageinde 60 

3.5 58 40 2 5 3 2,5 

3.13 8 20 - - - -

Bloemenoord/Groenewoud 18 

5.14 8 18 2 2 - 1 

Zanddonk 44 

6.5 15 24 2 2 - -

6.8 20 20 2 5 3 2,5 

Maisonnettes 

Besoyen 25 

1.5 31 25 1 1 - 1 

Laageinde 

3.5 58 45 I 1 - 1 



Technisch complex Admini- Aantal Aantal Aantal Aantal Aanbiedings-
stratief woningen geaccep- aanbie- weigerin- graad 
complex teerde din gen gen 

woningen 

Appartementen 

Centrum 99 

0 .6 28 36 4 5 1 1,3 

0.16 21,27 63 8 13 5 1,6 

Laageinde 48 

3 .2 29,30 28 3 4 l 1,3 

3. 13 8 20 3 4 l 1,3 

Bloemenoord/Groenewoud 18 

5 . 14 8 18 2 2 - l 

De Hoef 73 

8.1 34,35 30 2 3 1 1,5 

8.4 36,37,39- 43 4 4 - l 
,40,42 

Duplex en 

Laageinde 147 

3.7 50,51 147 7 11 4 1,6 

Antoniusparochie 48 

4.10 51 48 3 4 l 1,3 



Tabel 4: Huurprijs, woonwaardering en puntprijs 

Technisch complex Administratief Aantal Netto huur(f) Gemiddeld Puntprijs(f) 
complex woningen aantal punten 

Flatwoningen met lift 

Laageinde 161 

3.6 59 81 746 120,4 6 ,19 

3.13 5 80 517 121,6 4,25 

Bloemenoord/Groenewoud 240 

5.8 57 120 506 129,8 3,90 

5.11 57 120 505 127,8 3,95 

Flatwoningen zonder lift 

Besoyen 258 

l.1 54 194 346 93 ,5 3,70 

1.12 61 48 593 144,2 4,11 

1.13 63 18 411 106,5 3,86 

Baardwijk 210 

2.3 53 78 330 93,3 3,53 

2.5 53 132 327 92,9 3,52 

Seniorenwoningen 

Besoyen 25 

1.5 31 25 415 103,6 4,01 

Laageinde 60 

3.5 58 40 332 95 3,49 

3 .13 8 20 369 84 4,39 

Bloemenoord/Groenewoud 18 

5.14 8 18 369 87 4,24 

Zanddonk 44 

6 .5 15 24 383 103,5 3,70 

6.8 20 20 526 86,6 6,06 

Maisonnettes 

Besoyen 25 

1.5 31 25 521 136,1 3,83 

Laageinde 

3.5 58 45 533 143,4 3,72 



Technisch complex Administratief Aantal Netto huur(f) Gemiddeld Puntprijs(f) 
complex woningen aantal punten 

1 

Appartementen 

I Cent rum 99 

0.6 28 36 313 63,3 4,95 
-

0.16 21,27 63 283 69 ,9 4,04 

Laagcinde 48 

3.2 29,30 28 472 93,1 5,07 

3.13 8 20 369 79 4,76 

Bloemenoord/Groenewoud 18 

5.14 8 18 369 82,3 4,48 

De Hoef 73 

8.1 34,35 30 319 83,3 3,81 

8.4 36,37,39,40,42 43 329 83,6 3,93 

Duplexcn 

Laageinde 147 

3.7 50,51 147 241 79,1 3,05 

Antoniusparochie 48 

4.10 51 48 225 71,1 3,16 



Tabel 5: Aantal mutaties en woonduur 

Technisch complex Administratief Aantal Aantal Mutatie- Woonduur(jr.) 
complex woningen mu ta ties graad(%) vertrekkers 

Flatwoningen met lift 

Laageinde 161 

3.6 59 81 28 34,6 4,6 

3.13 5 80 10 12,5 15,8 

Bloemenoord/Groenewoud 240 

5.8 57 120 42 35 4,2 

5.11 57 120 54 45 4,3 

Flatwoningen zonder lift 

Besoyen 258 

1.1 54 194 68 35,l 4,0 

1.12 61 48 10 20,8 13,1 

1.13 63 18 5 27,8 10,3 

Baardwijk 210 

2.3 53 78 31 39,7 6,2 

2.5 53 132 47 35,6 6,3 

Seniorenwoningen 

Besoyen 25 

1.5 31 25 10 40 5,9 

Laageinde 60 

3.5 58 40 9 22,5 7,7 

3.13 8 20 5 25 10,2 

Bloemenoord/Groenewoud 18 

5.14 8 18 12 66,7 5,8 

Zanddonk 44 

6.5 15 24 8 33,3 5,8 

6.8 20 20 4 20 11,5 

Maisonnettes 

Besoyen 25 

1.5 31 25 7 28 5,4 

Laageinde 

3.5 58 45 12 26,7 5,5 



Technisch complex Administratief Aantal Aantal Mutatie- Woonduur(jr.) 
complex woningen mutaties graad(%) vertrekkers 

Appartementen 

Centrum 99 

0.6 28 36 30 83,3 2,1 

0.16 21,27 63 48 76,2 2,2 

Laageinde 48 

3.2 29,30 28 12 42,9 3 ,3 

3.13 8 20 6 30 12 ,9 

Bloemenoord/Groenewoud 18 

5.14 8 18 9 50 8,2 

De Hoef 73 

8.1 34,35 30 13 43,3 5 ,6 

8.4 36 ,37 ,39 ,40,42 43 20 46,5 3,7 

Duplexen 

Laageinde 147 

3 .7 50,51 147 51 34,7 6 ,3 

Antoniusparochic 48 14 29,2 8 

4.10 51 48 14 29,2 8 



Bijlage 4.1: 
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35-
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Mutatiegraad en Puntprijs 
eengezinswoningen 
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Woonduur en Puntprijs 
meergezinswoningen 

* 3.13 

i. 1.12 • 3.13 
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L.agenda 

* flatwoniog mel li ft 

• flatwoningeo z.ooder lift 
~ sen1orenwoniogeD 

• maisonoettes 

• appartemeoteo 

• duplexwoningen 

... 6.8 

* 3.6 

6 7 


