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Het jaar 2018 van 3B Wonen in beeld
In 2018 werkten wij verder aan het verduurzamen van onze woningen. We proberen de 

woonlasten voor onze huurders zo laag mogelijk te houden. Ruim 400 huurders kregen gratis 
zonnepanelen. Hierdoor dalen hun energielasten. Verschillende nieuwbouwprojecten werden 

voorbereid en aan de Notaris Kruytstraat werd gebouwd. Wij namen 134 woningen van 
De Goede Woning over. Door het volgen van verschillende trainingen werkten onze medewerkers 

aan een betere dienstverlening.

3B Wonen

8.700.000,-

Wilt u ons hele jaarverslag lezen? KIJK DAN OP WWW.3BWONEN.NL.

39
medewerkers (34,2 FTE)

BERKEL EN RODENRIJS
BLEISWIJK

BERGSCHENHOEK

uitgegeven aan onderhoud en reparaties

231
woningen in beheer 
voor andere corporaties

1.890
appartementen

2.323
eengezinswoningen

< € 417

> € 710

€ 417 - € 640

€ 640 - € 710

sociaal

sociaal

sociaal

596

2.482

912

223vrije sector

VERKOCHT

4
woningen verkocht Gemiddelde netto huurprijs

 575-

4,2 jaar
Gemiddelde inschrijftijd

233
Nieuwe verhuringen 

211
Gemiddeld aantal 
reacties per woning
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Samenwerken

Wij werken aan 
energiezuinige 

woningen

De totale 
inkomsten  

(huuropbrengsten en 
verkoop van woningen)

GEKOCHT

134
woningen toegevoegd

Met bewoners werken wij aan prettig 
wonen. Met de meedenkgroep 
Wethouder Schipperstraat en 

Julianastraat/Bernhardlaan werken we de 
plannen voor de nieuwbouw uit.

De pilot Doorstroommakelaar was zo 
succesvol dat we deze hebben omgezet in 

beleid. Steeds meer senioren vinden met hulp 
van de doorstroommakelaar een passende 

woning.

Met Humanitas bieden we hulp bij schulden en geldproblemen.

32
miljoen

Planmatig onderhoud
€ 3,0 miljoen

Dagelijks onderhoud
€ 1,5 miljoen

Mutatieonderhoud
€ 1,3 miljoen

Keukens/badkamers
€ 0,4 miljoen

Energetische 
verbeteringen
€ 2,3 miljoen

Asbest sanering
€ 0,2 miljoen

Met stichting Welzijn Lansingerland 
zorgen we dat senioren actief kunnen 

blijven.

Met de projecten ‘Sluitende aanpak’ en 
‘Laatste kansbeleid’ voorkomen we met 

de gemeente huisuitzettingen.

Nieuwbouw
€ 1,2 miljoen

Rente
€ 5,1 miljoen

He�ngen
€ 4,1 miljoen

Overig*
€ 6,7 miljoen

Leefbaarheid
€ 0,3 miljoen

Onderhoud
€ 8,7 miljoen

Bedrijfskosten
€ 5,9 miljoen

* Dit bedrag is met name gebruikt voor de aankoop van 134 woningen die wij voorheen voor een 
andere corporatie beheerden. Hiervoor trokken wij ook een extra lening aan.

Hoe besteden wij de huuropbrengsten?Onze woningvoorraad

Onderhoud
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Het jaar 2019 van 3B Wonen in beeld
2019 was voor 3B Wonen een bewogen jaar met een fusieonderzoek, een ambitieus 

regioakkoord en een nieuwe directeur. Er werd ook gebouwd. De appartementen aan de 
Notaris Kruytstraat werden opgeleverd en we startten met de sloop van de woningen aan de 
Wethouder Schipperstraat en de Coornwinderlaan. We werkten aan de klanttevredenheid en 

meten nu dagelijks wat huurders van onze dienstverlening vinden.

3B Wonen

7.400.000,-

Wilt u ons hele jaarverslag lezen? KIJK DAN OP WWW.3BWONEN.NL.

42
medewerkers (36,5 FTE)

BERKEL EN RODENRIJS
BLEISWIJK

BERGSCHENHOEK

uitgegeven aan onderhoud en reparaties

231
woningen in beheer 
voor andere corporaties

1.888
appartementen

2.286
eengezinswoningen

43
woningen gesloopt

< € 424

> € 720

€ 424 - € 651

€ 651 - € 720

Sociaal

Sociaal

Sociaal

570

2.813

780

242Vrije sector

VERKOCHT

7
woningen 
verkocht

gemiddelde netto 
huurprijs

 585,-

6,7 jaar
gemiddelde inschrijftijd*

216
nieuwe verhuringen 

297
gemiddeld aantal 
reacties per woning
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Ontwikkelingen

Wij werken aan 
energiezuinige 

woningen

De totale 
inkomsten  

(huuropbrengsten en 
verkoop van woningen)

GEBOUWD

18
woningen 
toegevoegd

Met bewoners werken we aan prettig 
wonen. Met de meedenkgroep 

Julianastraat/Bernhardlaan werken we 
de plannen voor de nieuwbouw uit.

Onze doorstroommakelaar zorgde dat 
20 senioren met behoud van hun 

huurprijs konden verhuizen naar een 
gelijkvloerse woning.

32
miljoen

In 2019 plaatsten wij 
op 497 woningen 

gratis zonnepanelen.

Met het convenant ‘Vroeg Erop Af’ 
helpen wij met de gemeente en 

Kwadraad financiële problemen te 
voorkomen.

Hoe besteden wij de huuropbrengsten?

Onderhoud

*De inschrijftijd is toegenomen omdat we in 2019 
minder gebruik gemaakt hebben van ‘direct kans’. 
Daarnaast zijn een aantal populaire eengezins-
woningen vrijgekomen die zijn toegewezen aan 
woningzoekenden met een lange inschrijfduur.

Planmatig onderhoud
€ 2,4 miljoen

Dagelijks onderhoud
€ 1,4 miljoen

Mutatieonderhoud
€ 1,3 miljoen

Keukens/badkamers
€ 0,6 miljoen

Energetische 
verbeteringen
€ 1,6 miljoen

Asbest sanering
€ 0,1 miljoen

Onze woningvoorraad

Nieuwbouw
€ 2,9 miljoen

Rente
€ 4,6 miljoen

Heffingen en 
belastingen
€ 9,7 miljoen

Overig*
€ 0,7 miljoen

Leefbaarheid
€ 0,5 miljoen

Onderhoud
€ 7,4 miljoen

Bedrijfskosten
€ 6,1 miljoen

* Verandering in leningen en liquide middelen.


