
Q&A chat Presentatie Kennemer Wonen 

Vraag:  waar worden die 40 gesloopt ? 

Antwoord: Sloop is onder andere voorzien aan de Smeerlaan in Schoorl en Elkshove in Bergen. Een 
of twee andere complexen zijn nog onderwerp van onderzoek 

Vraag: zorgen jullie er ook voor in deze levensbestendige woningen voor domotica? 

Antwoord: In de nieuwbouw hanteren we  zo mogelijk model plattegronden waarbij we zorgen dat 
er voldoende ruimte is voor senioren die een rollator gebruiken en voor thuiszorg.  Voor wat betreft 
domotica is er tegenwoordig veel mogelijk. Via vaste verbindingen maar ook wifi. 

Vraag: wat is pact? 

Antwoord: het pact voor uitstroom is een samenwerking tussen de 7 gemeenten uit de regio, de 
woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties om mensen die uitstromen uit 
opvanginstellingen, terug keren in de wijk. In het pact is de intentie hiertoe ondertekend door alle 
partijen. 

 Vraag: In hoeverre sluit onze Huisvestingsverordening (hvv) aan bij de opgaven van KW (bv 
middenhuur onderbrengen in de hvv/vergunningplicht). Gaat KW ook investeren in middeldure 
woningen? 

Antwoord: Gaat KW ook investeren in middeldure huurwoningen. In het woningmarkt onderzoek 
hebben wij expliciet aandacht voor middeninkomens en middenhuur.  De uikomsten van het 
onderzoek nemen wij mee in onze portefeuillestrategie. Deze actualiseren wij in 2021. 

Vraag: Ouderen die al 30 jaar in een huis wonen met een lage huur en nu zouden willen verhuizen 
naar een appartement welke kleiner is maar wel veel duurder.  Is daar iets aan te doen ?  

Antwoord 1: Onderdeel van de prestatieafspraken is dat wij samen met gemeenten en 
huurdersorganisaties kijken naar zogenoemde doorstroomarrangementen. Hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan ontzorgen, verhuisservice of huurgewenning. 

Antwoord 2: Wij hebben destijds met de doorstroommakelaar die bij ons in dienst was, alle opties 
meegenomen. We hadden verschillende mogelijkheden om de huurder te verleiden. Een 
gelijkblijvende huur was geen optie. Vaak is een nieuwe woning veel beter geïsoleerd, en zijn de 
woonlasten lager. Als een huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag, is het verschil tussen de 
nieuwe huur en de oude huur vaak zeer gering. Het is aan ons om een goede campagne op te 
starten, om dit inzichtelijk te maken. 

Vraag: Is er een grens aan het aantal woningen dat zij zouden kunnen bouwen? en waarvan zijn ze 
naast geld en locatie van afhankelijk? 

Antwoord: Het aantal woningen dat wij kunnen bouwen is begrensd door onze middelen. De 
eerstkomende jaren zien wij nog volop kansen. Daarna kunnen wij blijven investeren als de 
Verhuurderheffing verdwijnt. Gebeurt dit niet dan  valt de nieuwbouw en de verduurzaming 
geleidelijk stil. 


