
De beweging die we 
willen maken

KENGETALLEN

Eind 2012 legden wij onze richting voor de jaren 2013 – 2016 vast in het nieuwe 
koersdocument ‘Routeplanner in vier delen’. Het koersdocument en de wereld 
om ons heen zorgde ervoor dat in 2013 veel veranderde. Maar veel bleef ook 
gelijk. Zoals onze missie en visie op de volkshuisvesting. 

Niet winst gedreven
Wooncompagnie blijft een maatschappelijke volkshuisvester. We blijven 
overtuigd van het belang van een volwaardige corporatiesector, die bewoners 
een betrouwbare huisbaas biedt en waar besluiten niet winstgedreven maar 
maatschappelijk gemotiveerd zijn. We menen dat dit ondernemingsconcept 
op de woningmarkt (met haar specifieke kenmerken: hoge investeringen, 
plaatsgebonden, lange termijn) van grote waarde is en blijft. Tegelijk zijn we ons 
bewust van de risico’s: ‘de markt’ houdt ons niet scherp en ‘de maatschappij’ 
staat op afstand. Het versterken van het kostenbewustzijn en het vergroten 
van de invloed van bewoners en maatschappelijke belanghouders zijn voor 
Wooncompagnie daarom eeuwigdurende speerpunten. 

Betaalbare woningen
In onze missie staat het bieden van goede en betaalbare huisvesting centraal. Wij 
spannen ons in voor mensen met een bescheiden inkomen, met een zorgvraag en 
voor mensen met specifieke begeleidings- of huisvestingsbehoeften. Wij bieden 
hen gevarieerde, kwalitatief goede en betaalbare woningen en woondiensten. 
Deze focus maakt dat wij alleen activiteiten in de DAEB-sfeer willen voortzetten. 
Wij zullen dan ook actief en versneld afscheid nemen van ons niet-DAEB bezit. In 
2013 is een projectgroep opgericht om dit vorm te geven.

Thuis voelen in huis en buurt
Aanvullend beschouwen wij het als onze opdracht om onze bewoners een 
aangename woonplek te bieden. Mensen moeten zich thuis voelen in hun huis 
en buurt. Die opdracht ligt niet bij Wooncompagnie alleen. De bewoners zijn 
eerst verantwoordelijk – alleen zij kunnen van een huis hun thuis maken – en 
samenwerking met overheden en zorg- en welzijnsorganisaties is essentieel.

John Hendriks
Directeur-bestuurder

Bezoekadres hoofdkantoor
Geldelozeweg 41, 1625 NW Hoorn (NH)

Postadres alle vestigingen
Postbus 160, 1620 AD Hoorn (NH)

Telefonisch Informatie Punt
0900 20 22 373 (lokaal tarief )
Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur

info@wooncompagnie.nl

Informatie over het jaarbeeld 2013:
John Hendriks
j.hendriks@wooncompagnie.nl
0229 75 11 52

Opvragen van het jaarbeeld 2013:
k.liefting@wooncompagnie.nl

www.wooncompagnie.nl
Bezit in eigendom 2013 2012

Woningen 13.042 12.888

Overige woongelegenheden 505 489

Parkeervoorzieningen/garages 135 76

Overige verhuureenheden 79 48

Totaal aantal verhuureenheden 13.761 13.501

Diversen in eigendom 110 66

Totaal bezit 13.871 13.567

Gemeente Goedkoop Betaalbaar
Duur tot huur-
toesl. grens

Duur boven 
huurtoeslag-
grens

Overig Eindtotaal

Beemster 49 428 132 8 27 644

Edam-Volendam 100 548 222 8 878

Harenkarspel 62 800 59 7 928

Hollands Kroon 550 1716 266 24 164 2720

Hoorn 8 8 16

Landsmeer 6 6

Langedijk 14 14

Medemblik 33 353 72 12 470

Oostzaan 16 16

Opmeer 19 9 28

Purmerend 135 2235 651 127 215 3354

Schagen 253 2336 443 22 13 3076

Schermer 55 250 58 29 392

Waterland 121 325 83 5 534

Zeevang 43 368 44 16 471

Eindtotaal 1420 9367 2069 186 505 13547

Mutaties in het bezit 2013 2012

Opgeleverde nieuwbouw 394 148

Aankoop * 43 118

Sloop -18 -64

Verkoop -133 -111

Overige mutaties 18 1

Toename / Afname bezit 304 92

Woongelegenheden per gemeente naar huurklasse per 31-12-2013

Gegevens woningbezit

ONZE RESULTATEN VAN 2013 OP EEN RIJ ONDERHOUD STAAT HOOG 
OP ONZE AGENDA

DRIE BELANGRIJKE 
ONTWIKKELINGEN

WE STREVEN NAAR BETAALBARE 
HUREN 

• We verhuurden 809 woningen; 66 meer dan in 2012. De verschillen zijn klein maar 
markeren een trendbreuk: na jaren van dalende verhuringen is er een lichte stijging. 

• Bijna 93% van het vrijkomende woningaanbod werd verhuurd aan inkomens onder 
€ 34.229. Om aan deze toewijzingsnorm te voldoen, is in de regio Schagen de toewijzing 
aan hogere inkomens tijdelijk gestaakt. 

• Via woningruil verhuisden 13 huishoudens naar een andere woning. Dat zijn er 9 minder 
dan in 2012

• We huisvestten 56 asielzoekers met een verblijfsvergunning en dragen hiermee bij aan een 
succesvolle integratie van deze mensen. 

• We huisvestten 61 urgent woningzoekenden met voorrang; aanzienlijk minder dan in 2012 
(101), vanwege de forse daling van het aantal herstructureringskandidaten (van 64 naar 30). 

• We leverden maar liefst 275 nieuwe woningen op. Dat zijn er aanzienlijk meer dan in 2012 
(met 148 woningen een gemiddeld productiejaar) en het maakt 2013 op het gebied van 
nieuwbouw tot het productiefste jaar in de geschiedenis van Wooncompagnie. Juist in deze 
tijd een bijzondere prestatie.

• We verkochten 133 huurwoningen (tegenover 111 in 2012), waarvan 89 aan zittende 
bewoners. Tien kopers maakten gebruik van de Starterslening. Daarnaast werden 
24 Koopgarant/Koopzekerwoningen teruggekocht, waarvan er 11 weer werden 
doorverkocht. Tweederde van de verkoop vond plaats in het werkgebied van vestiging 
Schagen. 

• Het aantal ontruimingen is in 2013 helaas gestegen naar 28 (16 in 2012). Deze toename 
baart ons zorgen. Het merendeel van de ontruimingen had betrekking op huurachterstand. 

• Per 1 juli 2013 verhoogden we de huren met gemiddeld bijna 4%. Dat is aanzienlijk meer 
dan in de inflatievolgende voorafgaande jaren (2012: 2,3%) en een direct gevolg van de 
aankondiging van de verhuurdersheffing. Door het investeringsvolume en de bedrijfs- en 
onderhoudskosten terug te brengen, hielden we de huurstijging onder de toegestane 
maxima. In de regio Purmerend verlaagden we de streefhuren omdat er te weinig betaalbare 
woningen vrijkwamen.

Bij elkaar was 2013 een erg productief jaar: we bouwden meer woningen dan ooit, het aantal 

verkochte huurwoningen was tegen de verwachting in hoger dan voorheen en er kwamen 

meer huurwoningen beschikbaar. Zo bekeken was 2013 een prima jaar, met meer aanbod 

voor nieuwe huurders en meer koopmogelijkheden voor zittende huurders. Aan de andere 

kant zagen we het betaalbaarheidsvraagstuk groeien. Dat maakt het eindoordeel over 2013 

gemengd. 

Eind 2013 is de opmaat gemaakt voor het conditiemeten, dat vanaf eind januari 2014 start.  

Voor de basiskwaliteit, het onderhoudsbeleid en de aanpassing van het technisch programma 

van eisen zijn in 2013 keuzes gemaakt om tot een soberder en doelmatiger onderhoudsniveau 

te komen. Hiermee is gerealiseerd dat het onderhoud eenduidiger en kostenefficiënter 

uitgevoerd kan worden. 

Ketensamenwerking
In 2013 is het aanbestedingsproces voor planmatig onderhoud aangepast. Uitgangspunt: een 

betere vastlegging vooraf waarborgt controle achteraf. Tegelijkertijd is een stap gemaakt naar 

verdere implementatie van ketensamenwerking. Door per leverancier de nodige bepalingen 

vast te stellen wordt inzichtelijk waaraan een leverancier, en daarmee de factuur, moet voldoen. 

In het verslagjaar deden zich drie ontwikkelingen voor die direct verband houden met  

onze positionering als maatschappelijke organisatie op het gebied van de volkshuisvesting:

1. Wooncompagnie werd door collega-corporatie AWM benaderd met een steunvraag die 

uiteindelijk uitmondde in een fusievoornemen.

2. In de diverse besprekingen met onze huurdersorganisaties, en zeker naar aanleiding van  

een op hun voorstel uitgevoerd woonlastenonderzoek, kreeg het thema betaalbaarheid nog 

meer betekenis. 

3. We zijn intern op zoek gegaan naar de maatschappelijke positionering die Wooncompagnie 

op langere termijn wil nastreven.

In 2013 kreeg het thema betaalbaarheid nog nadrukkelijker betekenis. De start werd 

gemarkeerd in de begroting voor 2013, waarin de verhuurderheffing niet volledig voor 

rekening van de huurders is gekomen. Wooncompagnie voerde per 1 juli 2013 een 

huurverhoging door die niet afhankelijk is van de hoogte van het inkomen maar van de hoogte 

van de streefhuur. Woningen met een huurprijs op het niveau van de streefhuur, kregen een 

huurverhoging van 2,5% (inflatie). Lag de huurprijs onder deze streefhuur, dan liep de stijging 

op tot maximaal 4%. Daarnaast is een deel van de streefhuur met ingang van augustus 2013 

verlaagd. In de nieuwe systematiek wordt de hoogte van het streefhuurpercentage bepaald 

door de betaalbaarheid, energetische kwaliteit en voorzieningenniveau.

Streefhuurpercentage verlagen
Bij de betaalbaarheid keken we naar welke streefhuurpercentages voldoende goedkope 

en betaalbare woningen garanderen. Hiertoe vraagt het werkgebied Purmerend om een 

streefhuurpercentage van de maximale huurprijs van 70% en het werkgebied Schagen van 

85%. Deze percentages zijn verschillend omdat in het werkgebied van vestiging Purmerend de 

schaarstepunten van toepassing zijn. Hierdoor zijn de maximale huurprijzen een stuk hoger 

dan in het werkgebied van vestiging Schagen. De energiezuinigheid vulden we in door bij alle 

woningen met een lage energetische kwaliteit (label E of lager) het streefhuurpercentage met 

5% te verlagen.

Voorzieningenniveau
Het derde uitgangspunt (voorzieningenniveau) is alleen van toepassing in het werkgebied 

Schagen. Het brede voorzieningenniveau in de stad Schagen zorgt voor een merkbaar hogere 

populariteit en betere verhuurbaarheid dan in de overige kernen. Daarom verlagen we in de 

overige kernen het streefhuurpercentage met 5%. Deze overwegingen leiden tot de volgende 

streefhuurpercentages:

Werkgebied vestiging Purmerend (label A t/m D) 70% (label E t/m G) 65%

Stad Schagen (label A t/m D) 85% (label E t/m G) 80%

Overige kernen werkgebied vestiging Schagen (label A t/m D) 80% (label E t/m G) 75%

KIJK VOOR
ONZE NIEUWE

KOERS OPWOONCOMPAGNIE.NL
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PROJECTEN IN 2013
Deze kaart van ons werkgebied toont een overzicht van wat Wooncompagnie 
zoal heeft gerealiseerd en waar. Opvallende activiteiten, aansprekende 
initiatieven en maatschappelijke resultaten!

KIJK VOOR
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Purmerend - Nieuwstraat 
In 2013 zijn 20 huurappartementen boven 
winkelruimte in het centrum van Purmerend 
gerealiseerd. De appartementen behoren tot de 
vrije sector. De woningen zijn bij voorrang aan 
ingezetenen van Purmerend aangeboden.

Purmerend - Hospice Purmerend 
Wooncompagnie heeft in Purmerend het hospice 
voor Stichting Hospice In Vrijheid gebouwd. Het 
pand heeft een eigentijds ontwerp en herbergt 
vier ruime bewonerskamers, met eigen badkamer 
én uitzicht op de royale tuin. Verder zijn er een 
algemene huiskamer, twee gastenverblijven, grote 
keuken en kantoorruimten. Indien nodig kan het 
pand eenvoudig worden omgezet in vijf woningen.

Betrokken Ondernemers Purmerend
(BOP)diner, Purmerend
Net als veel andere organisaties en bedrijven 
neemt Wooncompagnie jaarlijks deel aan 
het zogeheten BOP-diner. Het is een mooie 
gelegenheid om je maatschappelijke gezicht 
te tonen en met gesloten beurs iets voor elkaar 
te betekenen. Dit jaar heeft het ertoe geleid dat 
Wooncompagnie een onderhoudsmedewerker 
beschikbaar stelt aan Vereniging Historisch 
Purmerend (VHP). De medewerker heeft 
uiteenlopende klussen verricht in het 
onderkomen van de vereniging. Als tegenprestatie 
heeft VHP de medewerkers van Wooncompagnie 
een historische stadswandeling aangeboden.

Internationale dag van discriminatie 
gespreksleider Purmerendse 
Scholengemeenschap, Purmerend
Wooncompagnie is benaderd via stichting 
Clup en bureau discriminatiezaken Zaanstreek/
Waterland om op 12 maart deel te nemen aan 
de internationale dag tegen discriminatie. 
Projectmedewerker heeft hierbij als 
gespreksleider gefungeerd. Hierbij werd een 
dialoog gehouden tussen groepen leerlingen en 
allerlei mensen uit de maatschappij die tegen 
discriminatie oplopen.

Volendam - De Wierde  
De Wierde is eigentijds en tegelijkertijd 
karakteristiek vormgegeven en prijkt op een 
unieke locatie: nabij het IJsselmeer en bóvenop 
een terp.  Het appartementencomplex omvat 
twee met elkaar verbonden langwerpige 
gebouwen. De gebouwen bestaan elk uit drie 
woonlagen en zijn goed voor in totaal 48 
huurappartementen met parkeervoorziening. 
Rondom het complex zijn verschillende 
voorzieningen in aanbouw, waaronder een 
supermarkt. De woningen zijn bij voorrang aan 
ingezetenen van Edam-Volendam aangeboden.

Purmerend - Londenhaven 
Londenhaven is een stadshof in de 
weidevenne Purmerend, dat wordt gevormd 
door 38 eengezinswoningen,  98 appartementen 
en een woonzorgcomplex voor stichting 
Odion met 26 woonunits. De huurwoningen 
zijn bij voorrang aan ingezetenen van 
Purmerend aangeboden. De woningen zijn 
gelegen rondom een binnengebied van circa 
1 hectare: de Londentuin. Wooncompagnie 
verhuurt 28 sociale huurappartementen. 
De eengezinswoningen en overige 
appartementen zijn zeer succesvol verkocht.

Purmerend - Week tegen de eenzaamheid
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid  vinden 
door het hele land tal van activiteiten plaats om 
mensen uit hun sociale isolement te halen. Door 
individualisering en vergrijzing voelen steeds 
meer mensen zich eenzaam. Wij zien dat ook 
bij onze huurders. Daarom is in 2013 .een lunch 
georganiseerd  met partner WonenPlus. Deze 
stichting ondersteunt ouderen, gehandicapten en 
chronisch zieken bij het zelfstandig blijven wonen. 
Zowel huurders als niet-huurders waren welkom 
voor de lunch. Het gaat immers om het sociale 
contact in de wijk.

Purmerend - Workshop klussen voor vrouwen
In mei heeft Wooncompagnie in Purmerend  
workshops Klussen voor Vrouwen georganiseerd 
onder leiding van de eigen ervaren 
onderhoudsmedewerkers. Twee groepen vrouwen 
hebben twee workshops gevolgd. Naast het leren 
klussen hadden de workshops ook een functie in 
de sociale contacten.

Purmerend - Buurtkunstwerk
Op 1 november 2013 is een bijzonder 
buurtkunstwerk onthuld. Het kunstwerk prijkt 
op de gevel van het hoekpand aan de Banning 
Cocqgracht/Overlanderstraat in Purmerend en 
is het creatieve resultaat van een opzienbarend 
buurtproject. Het kunstwerk is een initiatief 
van Wooncompagnie, in samenwerking met 
Cultuurhuis Wherelant en onderdeel van 
community art-project Parels in de Purmer.

Purmerend - Planmatig onderhoud
Bij een kleine honderd woningen aan het 
Salland, Gaasterland en Kennemerland zijn 
de dakramen vervangen. Daarnaast krijgen de 
woningen nieuwe hemelwaterafvoeren en is de 
bestaande zinken dakgoot vervangen voor een 
aluminium exemplaar. De goten hebben een erg 
lange levensduur en zijn minder milieubelastend 
doordat ze honderd procent recyclebaar zijn.

Purmerend - Tuinonderhoud Botterhoek
De tuin bij de entree van het seniorencomplex 
aan de Botterstraat is fl ink onder handen 
genomen: het overwoekerende groen heeft 
plaats gemaakt voor fraaie beplanting. Dit is het 
resultaat van een nauwe samenwerking tussen 
Wooncompagnie en de huurders, voor wie de 
perken al lange tijd een doorn in het oog waren

Purmerend - Bladergroen
Leerlingen van Scholengemeenschap 
W.J. Bladergroen kregen speciale gastcolleges 
‘wonen’ van Wooncompagnie. Eerst theorie 
op school, twee weken later praktijkles in een 
leegstaande huurwoning. Daar kregen zij praktische 
informatie en tips over het thema wonen. Deze 
gastcolleges worden inmiddels een ware traditie.

Purmerend - Start bouw Heel Europa
Eind februari 2013 is Wooncompagnie gestart 
met de bouw van woon-leefcomplex Heel Europa 
in Purmerend, het meest bijzondere project uit 
haar geschiedenis. Verder is het uniek dat dit 
project in de Weidevenne het resultaat is van een 
even intensieve als succesvolle samenwerking 
tussen verschillende (zorg)partijen. Heel Europa 
is een initiatief van de gemeente Purmerend, 
Wooncompagnie en verschillende zorgpartijen, 
zoals de Regionale Instelling Beschermd Wonen 
Zaanstreek-Waterland en West-Friesland (RIBW 
ZWWF), De Prinsenstichting, Odeon en de 
Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP). Clup 
Welzijn gaat daarbij ook activiteiten ontplooien. Er 
is nauw samengewerkt aan dit bijzondere project: 
“een (h)echte buurtgemeenschap voor mensen met 
en zonder specifi eke zorgvraag voor de bewoners 
in het gebouw, maar ook voor de buurt. Van welke 
leeftijd dan ook”.

Purmerend - Nieuwbouw
Wethouders Krieger en Daan van de gemeente 
Purmerend hebben op 1 juli 2013 de eerste paal 
geslagen van het project Neckerpoort. Het plan 
omvat een horecagelegenheid, winkelruimten en 
woningen. Neckerpoort krijgt een herkenbare 
en bij de binnenstad passende uitstraling. 
Wooncompagnie wordt eigenaar van vijfentwintig 
sociale huurwoningen en ondersteunt hiermee 
het (betaalbaar) Wonen Boven Winkels.

Purmerend - Recreatieruimte De Hoekstee 
Vanaf maart 2013 huurt Clup Welzijn de 
recreatieruimte in seniorencomplex De Hoekstee 
aan het Beatrixplein in Purmerend. Clup beschikt 
daarmee over een mooie extra ruimte terwijl 
alle buurtbewoners, nu óók van buiten De 
Hoekstee, kunnen genieten van vele activiteiten. 
De ruimte wordt multifunctioneel ingezet. Zo 
is Bewegen voor Ouderen twee dagen in de 
week in de Hoekstee aanwezig, organiseert  de 
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening 
(SMD) hier kookactiviteiten, voert de wijkkrant er 
redactieoverleg, is er wekelijks koffi eochtend en de 
klaverjasgroep en knutselclub hebben hier hun vaste 
honk. Tweemaal per maand kunnen wijkbewoners 
hier op inschrijving gezamenlijk avondeten.

Regio Purmerend - Gratis budgetconsult 
voor huurders
Steeds meer mensen ondervinden moeilijkheden 
bij hun fi nanciële huishouding. In samenwerking 
met de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening 
(SMD) heeft Wooncompagnie haar huurders 
een gratis budgetconsult van de Sociaal 
Maatschappelijke Dienst aangeboden. Tijdens 
het gratis budgetconsult krijgen mensen tips en 
tools om hun administratie op orde brengen en te 
houden. Daarna worden de totale in- en uitgaven 
kritisch bekeken en tips gegeven op te besparen.

Purmerend - Buurtbemiddeling
Onder de vlag van Stichting Clup Welzijn is sinds 
enige jaren Buurtbemiddeling gestart. Dit is 
een laagdrempelige vorm van bemiddeling bij 
(lichte) overlast, door getrainde vrijwilligers uit 
de buurt. In 2013 hebben wij lichte overlastzaken 
ook uitbesteed aan Buurtbemiddeling en wij 
hebben een fi nanciële bijdrage geleverd aan 
Buurtbemiddeling en Jongerenbuurtbemiddeling. 
Dit uiteraard samen met de andere Purmerendse 
corporaties en gemeente Purmerend.

Edam - Planmatig onderhoud
Wooncompagnie is begonnen met een duurzaam 
onderhoudsproject in Edam. In woningen aan de 
Zuidpolderlaan zijn de dakgoten vervangen door 
milieuvriendelijke exemplaren. Daarnaast zijn de 
hemelwaterafvoeren vervangen en is HR++ glas 
geplaatst. De bestaande zinken dakgoten van 
de woningen en bergingen zijn vervangen door 
aluminium exemplaren.

Marken - Planmatig onderhoud
Wooncompagnie heeft in 2013 20 karakteristieke 
woningen op Marken voorzien van een nieuwe 
verfl aag. Bij de werkzaamheden zijn de voor 
Marken kenmerkende kleuren in ere gehouden, 
zodat het authentieke karakter van de woningen 
blijft bestaan.

Edam - Planmatig onderhoud het Ye
Wooncompagnie heeft groot onderhoud 
uitgevoerd bij 46 seniorenwoningen aan het Ye in 
Edam. Er zijn nieuwe cv-installaties aangebracht 
en kunststof kozijnen geplaatst.

Edam - Burendag
21 september was de Burendag 2013. 
Mevrouw Broers van het wooncomplex aan de 
Roelof Bootstraat  1-35A in Edam schreef het 
Oranje Fonds aan, kreeg budget en regelde een 
geslaagde burenmiddag. Wooncompagnie heeft 
het budget van het Oranje Fonds verdubbeld. 
Aanleiding voor de Burendag was het peilen van 
de interesse onder de bewoners voor een jeu de 
boule baan. Oostzaan - Schat van Compaen fase II 

In 2013 is de eerste paal geslagen voor 28 sociale 
huurwoningen in Oostzaan. Schat van Compaen 
ligt op een kenmerkende plaats in hartje 
Oostzaan: op de hoek van de Kerkbuurt en 
Kerkstraat.

Anna Paulowna  - Smidsweg  
Aan de Smidsweg zijn op twee locaties in totaal 
22 woningen gerealiseerd, waaronder 18 sociale 
huurwoningen. Het betreft 11 eengezinswoningen 
en 7 levensloopbestendige woningen.

’t Zand - Nieuwbouw 
In september  2013 zijn 24 nieuwbouw 
appartementen in de sociale huur opgeleverd 
in ’t Zand. Het complex beslaat  vier bouwlagen 
en is voorzien van een lift. De appartementen 
van ca. 75 m2 hebben twee slaapkamers, een 
privébuitenruimte en een berging.

’t Zand - Groot onderhoud
Van 10 eengezinswoningen aan de Korte Bosweg 
en de Willem ’t Hartstraat zijn de daken vervangen. 
Aan de C. de Leeuwstraat zijn 12 huizen voorzien 
van nieuwe goten. Tevens konden de bewoners 
kiezen voor verschillende isolerende maatregelen 
en zijn alle huizen opnieuw geschilderd.

Tuitjenhorn - Metamorfose De Manusveert    
Een stuk gemeentegrond bij het parkeerterrein 
van complex Manusveert is op verzoek van 
de bewoners voorzien van lage beplanting, 
bolboompjes en een hekje. Met als eyecatcher: 
een mozaïekbol, ontworpen door Anita van 
Egmond uit Callantsoog. Ook het trappenhuis 
van het complex kreeg een kunstzinnig tintje. 
De beglazing werd vervangen door gekleurd glas 
en twee speciale acrylglasplaten ontworpen door 
Jan Murk de Vries.

Schagen - Renovatieproject 
In het centrum van Schagen zijn elf woningen 
aan de beide zijden voorzien van nieuwe gevels. 
De werkzaamheden maakten deel uit van een 
groot renovatieproject. Aan de Veeteeltstraat, 
Marktstraat en Kanaalstraat in Schagen zijn in 
totaal worden 57 woningen aangepakt. Naast 
wooncomfort en uitstraling ligt de nadruk bij 
dit project vooral op energiezuinigheid.

Schagen - Nes Noord
In de nieuwe wijk Nes Noord zijn eind januari 
15 eengezins sociale huurwoningen opgeleverd. 
Daarnaast zijn 20 appartementen in de sociale 
huur opgeleverd nabij het Nesserpark.

Schagen - Nijverheidsstraat 
Wooncompagnie heeft 18 eengezinswoningen 
voor de sociale huursector aan de 
Nijversheidsstraat gebouwd. Op de plek zijn 
eerder dit jaar 24 verouderde woningen gesloopt.

Schagen - Leerwerktraject
Bij schilderwerkzaamheden die Wooncompagnie 
heeft laten uitvoeren aan ruim veertig woningen 
aan de Hofstraat, Gerrit Anneveldstraat 
en Jan van Ketelstraat in Schagen is een 
leerwerktraject opgezet. Jonge schilders leerden 
hierbij, onder deskundige begeleiding, de fi jne 
kneepjes van het schildersvak. Het project heeft
ca. 5 weken in beslag genomen.

Middenmeer - Kerkring
In 2013 zijn 23 sociale huurappartementen 
opgeleverd aan de Kerkring in Middenmeer. 
Het complex bestaat uit twee ovaalvormige, 
met elkaar verbonden gebouwen.

Middenmeer - Posthuis
In Middenmeer is als onderdeel van de 
herstructurering Middenmeer een historisch 
dorpspand omgetoverd tot een karakteristiek 
ontmoetings- en gezondheidscentrum. Het 
Posthuis is het resultaat van een bijzondere 
samenwerking tussen Wooncompagnie, de 
gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-
Holland en alle gebruikers. In het Posthuis 
zijn verschillende zorg- en welzijnsfuncties 
gehuisvest, die voorheen verspreid in het dorp 
waren gevestigd, zoals Omring Thuiszorg, 
GGD Hollands Noorden, ANBO Middenmeer, 
Wonen Plus Welzijn en het Logopedisch Centrum 
Noordwest. Daarnaast is het markante gebouw 
thuishaven voor Verloskundig Centrum Noord 
Holland Noord, Centrum voor Jeugd en Gezin, 
Diëtistenpraktijk Maureen van Schagen en 
Starlet Diagnostisch Centrum.

Zuidoostbeemster - Bloesemplein
In 2013 zijn 11 eengezinswoningen aan het 
Bloesemplein gerealiseerd. Ze zijn bedoeld 
voor starters en kleine huishoudens. De nieuwe 
woningen zijn ruim en licht, mede dankzij een 
speciale lichtstrook. Bij het eigentijdse ontwerp 
is rekening gehouden met het kleinschalige 
karakter van de Beemster. Daarnaast zijn zoveel 
mogelijk natuurlijke materialen gebruikt, 
zoals authentieke bakstenen en dakpannen. 
De woningen zijn bij voorrang aan ingezetenen 
van Beemster aangeboden.

Middenbeemster - Tobias de Coeneplein  
In 2013 zijn 5 eengezinswoningen aan het 
Tobias de Coeneplein gerealiseerd. Ze zijn 
bedoeld voor starters en kleine huishoudens. 
De nieuwe woningen zijn ruim en licht, 
mede dankzij een speciale lichtstrook. Bij het 
eigentijdse ontwerp is rekening gehouden met 
het kleinschalige karakter van de Beemster. 
Daarnaast zijn zoveel mogelijk natuurlijke 
materialen gebruikt, zoals authentieke bakstenen 
en dakpannen. De woningen zijn bij voorrang 
aan ingezetenen van Beemster aangeboden.

Middenbeemster - Groot onderhoud
In Middenbeemster zijn 24 woningen voorzien 
van nieuwe dakpannen en goten. Daarnaast 
konden bewoners kiezen voor glas- en 
spouwmuurisolatie om het  wooncomfort te 
vergroten en de energielasten te reduceren.

27

10

17

7

8

31

30

15

25

18

34

1

11

26

4

23

Schagen en Purmerend - Kerstwensactie
In 2013 is een  kerstwensenactie gehouden. Alle 
huurders zijn uitgenodigd om hun kerstwens 
te delen. Huurders konden hun kerstwens 
onder meer achterlaten op de Facebookpagina 
vanWooncompagnie. Alle kerstwensen zijn in een 
kerstboom gehangen bij de Wooninformatiepunten 
in Schagen en Purmerend. Bewoners die hun 
kerstwens deelden, maakten kans op een feestelijk 
verrassingspakket ter waarde van 25 euro.
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Winkel - Reine Claude
Aan de Reine Claude in Winkel zijn de eerste 
19 zogeheten EC Garantwoningen opgeleverd. 
De woningen zijn in zeer korte tijd neergezet 
en zijn buitengewoon energiezuinig. 
Wooncompagnie gaf als eerste opdracht tot het 
realiseren van nieuwbouwwoningen volgens dit 
fl exibele bouwconcept. 
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