
Thuis in betaalbaar wonen

De missie is het vertrekpunt voor het Koersplan 2023-
2026. We vervolgen de koers die we vier jaar geleden 
hebben ingezet. Deze is aangescherpt op basis van onze 
ervaringen en ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar én 
de uitdagingen die voor ons liggen. 

De komende jaren pakken wij alle zes volkshuisvestelijke 
thema’s op: 

Nieuwbouw en verduurzaming vormen daarbij de groot-
ste uitdagingen. De vraag naar meer sociale huurwoningen 
is de afgelopen jaren sterk toegenomen. 

Habeko wonen is een kleine corporatie met een groot hart. We zijn dé sociale huisvester voor deelgebied 
Rijnwoude, waarin we staan voor comfortabel en betaalbaar wonen. Dit is onze missie:

‘Habeko wonen is de corporatie voor Hazerswoude-Dorp, -Rijndijk, Benthuizen 
en Koudekerk. In deze kernen bieden we betaalbaar wonen. Habeko wonen speelt 
met volle overtuiging in op de opgaven en uitdagingen in de dorpen. Wij richten 
ons op behoud en versterken van de vitaliteit van de vier kernen. Voor mensen die 
niet in staat zijn de vrije marktprijs te betalen zorgen wij voor huisvesting.’

KOERSPLAN 2023-2026
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Thuis in de dorpen: Wij houden rekening met wat 
nodig is voor de dorpen en onze doelgroepen/huur-
ders in deze dorpen. Dit doen wij vanuit passie voor 
onze omgeving en onze maatschappelijke betrokken-
heid. Onze belanghouders zien dat wij thuis zijn in de 
dorpen en wij voelen dat zelf ook zo.

Habeko wonen wil een goede werkgever zijn waar mensen graag komen en blijven werken. Ons team herkent 
zich in onze kernwaarden: thuis in de dorpen, persoonlijk en samen aanpakken. Deze kernwaarden vormen 
het DNA van onze organisatie. 

Persoonlijk: Wij staan voor persoonlijk contact 
en een persoonlijke en vriendelijke benadering. Wij 
luisteren echt naar het verhaal van onze huurders en 
woningzoekenden. Wij verwijzen ook naar de juiste 
instanties bij vragen of problemen die Habeko niet 
kan beantwoorden of oplossen. 

Samen aanpakken: We werken samen als een team, 
waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. 
Samen en afzonderlijk laten we daadkracht zien. 
Een open houding, respect en positiviteit zijn hierbij 
essentieel.

Ook is het noodzaak om maatregelen te nemen tegen 
de klimaatverandering in korte tijd veel groter geworden. 

We spanden ons al in om nieuwe woningen te bouwen, 
woningen te verduurzamen en wonen betaalbaar te 
houden. Nu gaan we nog een paar stappen verder. 
Het belang om daarbij in te spelen op de specifieke 
situatie in de dorpen blijft groot.

Onze medewerkers zijn cruciaal voor het realiseren 
van onze ambities. Maar, we kunnen het niet alleen. 
Daarom werken we samen met partijen zoals gemeente 
en zorg- en welzijnsorganisaties, ondernemingen die 
voor ons werken en collega-corporaties binnen de 
regio. Met elkaar maken we het verschil.

Bekijk onze doelen voor pijlers 1, 2 en 3  
op de volgende pagina’s.
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Het Koersplan 2023-2026 bestaat uit drie pijlers. 
> Pijler 1: Thuis in betaalbaar wonen
> Pijler 2: Habeko is van de dorpen
> Pijler 3: Door samenwerking maken wij het verschil

Burendag in Benthuizen

Appels voor deelnemers Jeugdvakantieweek 



	 Tot en met 2030 breiden wij onze sociale woning-
voorraad uit met ten minste 300 woningen. De 
behoefte aan nieuwbouw is vastgesteld op basis van 
marktonderzoek en vastgelegd in de prestatieafspra-
ken. Het is ambitieus, maar we pakken de komende 
jaren door om met passende nieuwbouw aan de 
groeiende vraag naar huurwoningen te voldoen.

	 Wij zorgen voor betaalbare woonlasten met een 
relatief gunstige prijs-kwaliteitverhouding in vergelijking 
met collega-corporaties in de regio. Dat betekent 
betaalbare huurprijzen en comfortabel wonen in goed 
geïsoleerde woningen. 

	 In 2031 is onze voorraad goedkope kleine woningen 
voor jongeren gegroeid van 100 naar 130. Onze 
voorraad kleine woningen moet groeien. Dit doen wij 
door nieuwbouw en deels door verschuiving in het 
bestaande woningbezit. Wij vinden het belangrijk dat 
de huurprijs ook voor jongeren betaalbaar is.

	 In 2050 is ons vastgoed CO2-neutraal en (aard) 
gasloos. Daarvoor verduurzamen we de komende  
10 jaar 1.021 woningen (54% van totaal). Stap voor 
stap dragen wij bij aan de energietransitie. De weg 
van verduurzaming is complex en kostbaar. Het vereist 
samenwerken en bijstellen op basis van onze ervarin-
gen. We zoeken hierin actief de samenwerking met 
partners en andere woningcorporaties.

	 In 2031 is 30% van ons woningbezit geschikt voor 
senioren die zelfstandig willen wonen; ook met een 
beperking. Wij zorgen dat het mogelijk is om langer 
zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit doen we door 
het aantal geschikte woningen uit te breiden met 
nieuwbouw. 

Pijler 1: Thuis in betaalbaar wonen
De spanning op de woningmarkt is de afgelopen jaren verder opgelopen. Ook in onze regio is de vraag naar 
sociale huurwoningen toegenomen. Voldoende nieuwbouw en de verduurzaming van ons woningbezit zijn onze 
grootste opgaven; zowel financieel als voor ons team. Daarbij moet de betaalbaarheid overeind blijven. Op dit 
moment is onze financiële situatie zo gezond dat wij al onze ambities kunnen oppakken. 

Onze doelen voor pijler 1 zijn:

Nieuwbouwproject Nieuw Rein

Verduurzamen bestaande woningen

Kansen voor alle doelgroepen



	 Wij bouwen woningen die passen bij wat de dorpen 
nodig hebben voor hun vitaliteit. Bij het ontwikkelen 
van nieuwbouw sluiten we aan op de lokale vraag. Wij 
toetsen alle projecten aan de vastgestelde wensporte-
feuille per dorp. Zo dragen we bij aan de vitaliteit.

	 Wij zorgen dat inwoners voldoende kans hebben om 
in hun eigen dorp wooncarrière te maken. Voor de 
vitaliteit van de dorpen vinden wij het belangrijk dat 
bewoners die dat willen binnen hun dorp kunnen ver-
huizen. Dat geldt voor alle doelgroepen in alle levens-
fases. Met lokaal maatwerk (=voorrang voor lokale 
woningzoekenden) zorgen we ervoor dat woningzoe-
kenden voldoende kans hebben om in hun dorp een 
woning te vinden. 

	 Wij zoeken actief naar potentiële bouwlocaties in de 
dorpen. We richten ons niet alleen op de lopende 
nieuwbouwprojecten maar pakken door. Rekening 

houdend met uitval en vertraging van bouwplannen 
is het nodig om meer projecten in ontwikkeling te 
hebben. Zo kunnen we onze nieuwbouwambities 
realiseren. Nadrukkelijk zoeken wij naar mogelijkheden 
in Koudekerk. Hier is al te lang niets gebouwd.

Pijler 2: Habeko is van de dorpen

	 Wij dragen bij aan de huisvesting van bijzondere groe-
pen. Dit doen wij in ieder geval door ons aandeel in 
de contingentregeling te nemen en bij de huisvesting 
van vergunninghouders in de gemeente. Verder staan 

wij open voor het realiseren van bijzondere vormen 
van huisvesting, zoals bijzondere woonvormen voor 
mensen met een beperking of jongeren die extra 
begeleiding nodig hebben.

7	 Wij pakken leefbaarheid pro-actief op met behulp van 
onze eigen dorpsplannen. In deze dorpsplannen benoe-
men we jaarlijks wat wij per dorp als knelpunten zien, 
wat wij willen aanpakken en welke acties wij daarvoor 
gaan ondernemen. Met onze huurders zoeken wij actief 
verbinding. Dankzij deze pro-actieve benadering en een 
actieve rol in de (professionele) netwerken houden we 
de leefbaarheid in onze wooncomplexen hoog. 

8	 Persoonlijke dienstverlening staat bij ons voorop. Wij 
communiceren tijdig en helder naar onze huurders. 
Om er zeker van te zijn dat we het goed doen vragen 
wij dit na bij onze huurders. En vergelijken wij onze 
prestaties met collega-corporaties.

Wij werken in kleine dorpen. De problematiek is hier anders dan in het stedelijk gebied van de gemeente Alphen  
aan den Rijn. Voor onze dorpen gaat het vooral om het behoud van de vitaliteit, waarin de inbreng van vrijwilligers 
van groot belang is. Om de vitaliteit te behouden is het belangrijk dat ons beleid en uitvoering afgestemd zijn op  
wat nodig is in de dorpen. 

Onze doelen voor pijler 2 zijn:

Woonvorm De Herbergier

Albrechtstaete in Koudekerk aan den Rijn
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BOSKOOP

N455

NIEUW REIN ZUIDWIJK

  VREUGDENHIL II

WINDHORST

  OOSTVAARDERSKWARTIER

  BENTWIJCK
ARNOLDUS VAN OS SCHOOL

  SCHOOL MET DE BIJBEL

  PROJECTEN

  LOCATIES MET KANSEN

OOG VAN KOUDEKERK

531 
WONINGEN

484 
WONINGEN

51 
WONINGEN

547 
WONINGEN

272 
WONINGEN

DE ONTMOETINGSKERK

Hazerswoude-Dorp
> Oostvaarderskwartier 31 appartementen -  

20 eengezinswoningen - 7 vrije sector kavels
> Windhorst 15 woningen
> Vreugdenhil II 6 (starters)appartementen

Koudekerk aan den Rijn 
> Zuidwijk 16 beneden- en bovenwoningen
> Oog van Koudekerk Circa 75 woningen
> De Ontmoetingskerk 20 appartementen

Hazerswoude-Rijndijk
> Nieuw Rein 15 woningen
> Westvaartpark 92 woningen
> Het Anker 50 appartementen met behoud  

gemeentelijk monument
> Oostvaartpark 9 eengezinswoningen

Benthuizen
> Arnoldus van Os school / School met de Bijbel 

 Samenwerking wonen-zorg
> Bentwijck Inbreng grondpositie 18 eengezinswoningen

Nieuwbouw kansen

N11

  WESTVAARTPARK

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

HET ANKER

OOSTVAARTPARK
N11

N209



ALPHEN A/D RIJN

Nieuwbouw kansen 	 De huur moet betaalbaar zijn én huurders moeten 
passend wonen. Bij de huurverhoging en het streef-
huurbeleid houden wij rekening met de betaalbaar-
heid, afgestemd op de lokale behoefte. Om te zorgen 
voor voldoende betaalbare woningen bieden wij ieder 
jaar 60% van de sociale huurwoningen aan onder 
de eerste aftoppingsgrens en 80% onder de tweede 
aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens is een term uit de 
huurtoeslag. Als de huurprijs hoger is dan deze aftop- 
pingsgrenzen wordt de huurtoeslag voor huurders 
verlaagd (afgetopt).

	 Door samenwerking scoren wij bovengemiddeld 
op het gebied van leefbaarheid en vitaliteit van de 
dorpen. Wij kijken daarbij over onze eigen grenzen 
heen en zoeken actief de samenwerking op met onze 
partners op het gebied van zorg en welzijn. Onze 

rol is te zorgen voor het juiste aanbod aan woningen 
per kern zodat onze huurders er in alle levensfases 
kunnen (blijven) wonen. In onze eigen dorpsplannen 
stellen we vast hoe wij pro-actief aan de vitaliteit van 
de dorpen bijdragen.

Pijler 3: Door samenwerking maken  
wij het verschil
Om onze doelen te realiseren bouwen we de komende jaren verder aan onze organisatie, onze netwerken en de 
samenwerking met partners. Dat is pijler 3: ‘Door samenwerking maken wij het verschil’. Want meer nog dan in het 
verleden hebben we partners nodig om onze ambities te realiseren. Wij willen een organisatie zijn die in staat is haar 
doelen te realiseren. Primair zorgen onze medewerkers hiervoor. We hebben flink geïnvesteerd in onze digitalisering. 
Dat werpt de komende jaren zijn vruchten af. We werken effectief, efficiënt en eenieder pakt zijn rol op. 
Een belangrijke randvoorwaarde voor het succesvol realiseren van onze plannen is dat we financieel gezond blijven. 

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp |  Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl

Bezoek van raadsleden aan seniorencomplex ’t Regthuys

Wooncomplex voor alle leeftijden


