
Meer betaalbare huurwoningen
De RK Zeist richt zich op de realisatie van betaalbare huurwoningen. Ontwikkeltermijnen lopen 
doorgaans op tot zo’n 10 jaar als gevolg van procedurele stappen die in het ontwikkelproces 
doorlopen moeten worden. De euforie was des te groter toen—na jarenlange voorbereidingen voor 
24 energiezuinige seniorenwoningen aan de Leendert Edelmanlaan (Vrijheidshof)—de bouw kon 
beginnen. Wij dragen hiermee niet alleen bij aan betaalbare en energiezuinige woningen in Zeist, 
het project geldt ook als een doorstroomproject; hierdoor kon een aanzienlijk percentage van de 
nieuwbouw worden toegekend aan bewoners die een eengezinswoning in de wijk achterlieten.

In de zomer van 2020 is ook gestart met de bouw van 18 appartementen in het centrum van Zeist. 
Op het voormalige Gamma-terrein is via een turn key-overeenkomst gestart met 16 sociale en 
2 middeldure huurwoningen. In de zomer van 2021 verwachten wij de woningen aan de nieuwe 
bewoners te kunnen opleveren.

— Camiel Schuurmans 
directeur / bestuurder RK Zeist

Energie-Index

Energiebesparende maatregelen maken een belangrijk onderdeel uit van de kwaliteit van 
een woning. Het maakt onze woningen niet alleen comfortabeler, maar zorgt ook voor lagere 
woonlasten en draagt bij aan een duurzame wereld. De gemiddelde Energie-Index van onze 
woningen is in 2020 licht toegenomen als gevolg van het opnieuw certifi ceren van 164 woningen 
volgens het Nader Voorschrift. De woningen kregen volgens de recentere richtlijnen een slechter 
energielabel. Met de verduurzaming van deze fl ats aan de Couwenhoven in 2020/2021 zal de 
Energie-Index fors verbeteren naar gemiddeld label B in 2021.
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In 2020 hebben wij 
ervaren hoe het is om 

minder, en vaak digitaal, 
in contact te staan 

met bewoners en onze 
belangenhouders. Uit 

de vele contacten blijkt 
dat onze relatie met hen 
‘het aan kan’ om op een 
andere manier gestalte 

te krijgen.
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Ik ben zeer tevreden 
met de RK. Vriendelijke 

benadering naar de 
bewoners.

Betrouwbaar, 
sociaal, degelijk, een 

voorbeeld van wat een 
woningbouwvereniging 
zou moeten zijn. Hulde!

€ 595
73%
2,6%De GEMIDDELDE HUURVERHOGING van 

onze sociale huurwoningen bedraagt O

De gemiddelde huurprijs is van de 
gemiddelde MAXIMALE HUUR O

De HUUR is gemiddeld O

Betaalbaarheid

Huurders-
tevredenheid
Nieuwe huurders gaven ons: 
8,4 (in 2019) O 8,0 (in 2020)

Huurders met een reparatieverzoek: 
7,9 (in 2019) O 8,2 (in 2020)

Vertrokken huurders: 
8,3 (in 2019) O 8,4 (in 2020)

In 2020 hebben we 50 DAEB-
woningen verhuurd. 65,4% van de 
woningvoorraad behoort tot de 
categorie ‘goedkoop’ of ‘betaalbaar’.

Onze kernwaarden
Rentmeester met HART VOOR DE HUURDER
We willen zichtbaar zijn als een betrouwbare en klantvriendelijke verhuurder van sociale 
huurwoningen in Zeist. Een rentmeester die hart voor de huurder heeft.

Huisvesting voor huishoudens met een LAAG INKOMEN en KWETSBARE GROEPEN
We voelen ons verantwoordelijk voor—en zijn aanspreekbaar op—het beschikbaar stellen van 
betaalbare en kwalitatief goede, duurzame woningen, in een prettige omgeving aan fi nancieel 
minder daadkrachtige mensen.

COMMUNITY building
Wij investeren in een structurele dialoog met de bewoners. 
Wij bieden daarmee tegenwicht aan de individualisering van de maatschappij.

Oog voor CULTUURHISTORIE
Wij hebben een voorliefde voor cultuurhistorisch erfgoed. Indien zich kansen voordoen voor 
behoud van cultuurhistorisch erfgoed in Zeist, zetten we ons in dit erfgoed te behouden, te 
renoveren en te onderhouden en deze op moderne en duurzame wijze exploitabel te maken.

Het verhogen van 
leefbaarheid en 

bevorderen van goed 
buurschap vinden wij 

belangrijk: 
wij zien dat het de 

sociale cohesie 
bevordert en het gevoel 

van eenzaamheid 
verlaagt.

 5 ct  personeel

 5 ct  overige organisatiekosten

 8 ct  onderhoud aan woningen

 2 ct  belastingen (WOZ) en verzekeringen

 1 ct  overige exploitatiekosten

 6 ct  verhuurdersheffi  ng

 5 ct  rente van leningen

11 ct  afl ossing van leningen

52 ct  investeringen in verduurzaming 
en nieuwbouw

 5 ct  vennootschapsbelasting

Huur
Goedkoop < € 424,45 O 71
Betaalbaar € 424,45 — € 651,03 O 557
Duur € 651,04 — € 720,42 O 291
Vrije sector > € 720,42 O 42
TOTAAL O 961
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Waar hebben we onze 
HUUROPBRENGSTEN aan uitgegeven?

Verdeling 
van de euro’s

Ook in de komende jaren blijven we 
investeren in belangrijke doelstellingen:
�           vergroten van de beschikbaarheid
�           op peil houden van betaalbaarheid
�           bijdragen aan 
duurzaamheidsdoelstellingen

Onze focus ligt primair op een geleidelijke 
groei van het aantal sociale huurwoningen.

Naast uitbreiding van het aantal woningen 
is de verduurzaming, en daarmee ook 
verlaging van de woonlasten, een belangrijke 
doelstelling voor de komende jaren.

Vooruitblik…
Ook in de komende jaren blijven we 
investeren in belangrijke doelstellingen:

 vergroten van de beschikbaarheid
 op peil houden van betaalbaarheid

Onze focus ligt primair op een geleidelijke 
groei van het aantal sociale huurwoningen.

Naast uitbreiding van het aantal woningen 
is de verduurzaming, en daarmee ook 

Vooruitblik…

renoveren en te onderhouden en deze op moderne en duurzame wijze exploitabel te maken.

  personeel

  overige organisatiekosten

  onderhoud aan woningen

  belastingen (WOZ) en verzekeringen

  overige exploitatiekosten

  verhuurdersheffi  ng

  rente van leningen

  afl ossing van leningen
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