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Geachte mevrouw Clasie en heer Toonen,  

 

Hartelijk dank voor het activiteitenoverzicht 2023 – 2027 welke wij op 29 juni jl. van u 

hebben ontvangen.  

 

Wij zien het activiteitenoverzicht 2023 t/m 2027 als een mooie basis om te komen tot 

gezamenlijke prestatieafspraken voor 2023.    

 

Graag reageren wij nog op de volgende punten uit het activiteitenoverzicht 2023 – 

2027:  

 In het activiteitenoverzicht 2023 – 2027 is het WBO 2020 als uitgangspunt 

opgenomen. Voor dit jaar is er gezamenlijk met u een update van het 

woningbehoefte onderzoek uitgevoerd. Graag vragen wij u om nog extra aandacht 

te schenken aan de resultaten uit het WBO 2022. De WBO 2022 wordt, naast het 

activiteitenoverzicht 2023 – 2027, gebruikt als input voor de gezamenlijk op te 

stellen prestatieafspraken 2023.   

 Er wordt in het activiteitenoverzicht 2023 – 2027 tevens gesproken over de 

energiearmoede. Wij zijn blij dat u oog heeft voor de energiearmoede die door 

oplopende energiekosten aanwezig is onder uw huurders. Graag brengen wij de 

woningen aan de Ruitendorplaan, Van Goghlaan en Van Hogendorplaan extra onder 

de aandacht voor wat betreft de urgentie voor verduurzaming.  

 

De afspraken voor het maken van de prestatieafspraken 2023 worden op korte termijn 

ingepland en wij gaan er samen met u, en de SHOW vanuit dat wij komen tot 

constructieve en concrete prestatieafspraken.  

 

 

 

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw G. Leusink.   

 

Met vriendelijke groet,  

 

mailto:j.clasie@omniawonen.nl
mailto:m.beekhof@omniawonen.nl
mailto:a.jansen@showhb.nl
mailto:secretaris@showhb.nl
gerleu
Markering

gerleu
Markering

gerleu
Markering



 

 

Reactie op activiteitenoverzicht 2021 – 2025   blad 2 van 2 
 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg,  

Namens dezen,  

 

 

D.C.G. Ruseler 

Secretaris 

 

 

M. Jansen-van Harten  

Burgemeester 

 

 
 


