Een Rijksmonument met een uniek karakter en sociaal hart

Voorwoord
Voor U ligt de eerste uitgebreide strategie nota. Een eerste oefening hierop is in 2015 geschreven en deze is in 2018 aangescherpt en verbeterd. Nu was er behoefte een integrale nota te schrijven met alle aspecten die een woonwijk definieren: de woningen, de omgeving, de bewoners, het gebruik en de omstandigheden om hier te wonen
Woningbouwvereniging Rosehaghe is een hele kleine Toegelaten Instelling, woningen indertijd gebouwd met publiek
geld. Net als andere, veel grotere corporaties (Pre wonen, Ymere) moet zij voldoen aan dezelfde regels, besluiten en reglementen. Aan de ene kant is dat belastend en veel extra werk aan de andere kant geeft dat ook de gelegenheid de tijd
voor dit onderwerp te nemen. Dat is heel positief. Veel leesplezier!
Oktober 2021
Huib Zeevenhooven, voorzitter

Missie en Visie
De missie van Rosehaghe laat zich vertalen in een zin:
Samen zijn we Rosehaghe.
Dit betekent precies wat deze zin behelst. Wij als bewoners voelen ons betrokken om samen deze woningbouwvereniging
vorm te geven. Ieder vanuit zijn eigen kunnen, talenten en mogelijkheden. We nemen de verantwoordelijkheid en taken
op om datgene te doen wat nodig is. Daarbij kan het zijn dat er expertise wordt ingehuurd om dit streven te ondersteunen.
De visie om die missie vorm te geven hebben wij, het bestuur van Rosehaghe vertaalt in vijf doelstellingen, die hierna
uitgebreid aan bod komen.
Na de vijf doelstellingen wordt er in deze nota aandacht besteed aan zeven onderwerpen, belangrijk voor iedere Toegelaten Instelling.
Als eerste nu de geschiedenis van Rosehaghe en een bestuurlijke historie.
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Geschiedenis
Het complex Rosehaghe is in de twintiger jaren van de vorige eeuw gebouwd. De architect Joh. van Loghem heeft het
geheel tot in detail ontworpen op het oude buiten ‘Rosehaghe’ aan de Zijlweg, toen in eigendom bij de Gemeente Haarlem. Gelegen tussen de duinen van Overveen en het centrum van Haarlem bieden de 140 woningen (138 eengezinswoningen en 2 bovenwoningen) met haar ‘gemeenschapsgebouw’, huisvesting aan bewoners, die voor het merendeel aangewezen zijn op sociale huur.
De gemeente Haarlem streeft naar een ongedeelde stad en de 140 woningen van Rosehaghe vormen een bescheiden
bijdrage aan deze visie. Een tegengewicht aan de deling van de stad door de krappe woonmarkt en de prijsexplosie van de
laatste vijf jaar. Ook binnen de woningbouwvereniging streeft het bestuur naar een ongedeelde samenstelling, zowel qua
inkomen als achtergrond. Daarover verderop in deze nota meer.
In 1999 is “Rosehaghe” als complex aangewezen als Rijksmonument. In de beschrijving vormt de bouw, de indeling, het
aanzicht met veel kenmerkende en wisselende elementen aan voorgevels, belangrijke onderdelen van het complex.

De mini samenleving die de architect wilde creëren heeft hij o.a. vormgegeven door het ontwerpen en inpassen van het
‘gemeenschapsgebouw’. Hij, van Loghem, stond erop dat dit ook gebouwd werd. Zeker in die tijd met schaarse en dure
grondstoffen, is dat bijzonder te noemen. De ramen van dit gebouw waren hoog, zodat er veel licht naar binnen viel en de
hoogte van het plafond, inclusief de balk structuur, gaven de zaal een majestueuze uitstraling. In tegenstelling hiermee
waren de woningen vrij donker, donkere balkenplafonds met een lage raam inzet. Het introverte karakter van de woningen naast het extroverte van het gemeenschapsgebouw. Een ander voorbeeld om een ‘mini’ samenleving te creëren was
het in paren naar elkaar toedraaien van de voordeuren, waardoor de bewoners elkaar letterlijk aankijken bij het naar buiten gaan. Daarbij zorgde de afwisselende situering van de keukens aan de voor- of achterkant voor een levendig geschakeerd front, plus dat de keukens aan de voorkant een levendigheid aan de straatzijde creëerde.
Het verloop onder huurders is laag. Veel wonen er de rest van hun leven, waarbij sommigen de vijftig jaar makkelijk halen. Gemiddeld over dertig jaar genomen, muteren ongeveer 3 woningen per jaar, op 140 woningen is dat een percentage
van 2,1%.
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Korte bestuurlijke historie
In 2010 heeft Rosehaghe, onder professionele begeleiding, een “heroriëntatie op de toekomst” uitgevoerd. Op basis hiervan is besloten, in samenspraak met de ledenvergadering, op welke wijze haar continuïteit het beste vormgegeven kan
worden.
De kwetsbaarheid van Rosehaghe zat met name in de continuïteit van de bestuurs- en uitvoerende deel van de werkzaamheden. Enerzijds vanwege het gegeven dat de complexiteit en de eisen vanuit het toezicht op een Toegelaten Instelling (TI) steeds maar groter zijn geworden (wat voor grote TI ’s geldt is ook van toepassing op kleine) en anderzijds omdat
slechts een beperkt deel van de bewoners van Rosehaghe ook bestuurlijke activiteiten wil of kan oppakken.
Uit de analyse onder bewoners (2010) is naar voren gekomen dat Rosehaghe een hechte gemeenschap is, waar het prettig wonen is met elkaar in een rijksmonument. De bewoners geven aan dat zij vanuit zowel het verenigingsgevoel als vanuit het behoud van kwaliteit van dienstverlening en de korte lijnen, de voorkeur hebben om wbv Rosehaghe zelfstandig te
laten blijven. Wel is het belangrijk de benoemde kwetsbaarheid te verkleinen en de continuïteit van de vereniging (financieel) te borgen. Verder komt naar voren dat de bewoners meer betekenis willen geven aan het gemeenschapsgevoel in
Rosehaghe.
Door het bestuur is in 2014 een start gemaakt met deze wensen. Die actie is nu in 2021 volledig uitgevoerd, alle processen zijn zoveel mogelijk gedigitaliseerd. Toch blijft het mogelijk de digitalisering, wat een vereenvoudiging betekent,
steeds verder door te voeren. Hierbij is externe assistentie gevonden. Het gemeenschapsgevoel is concreet invulling gegeven door het actief opnieuw ‘leven inblazen’ van het gemeenschapsgebouw, ’t Zaeltje genoemd, in het voorjaar van 2014.
In november 2015 is Rosehaghe onder de nieuwe woningwet (2015) door de Autoriteit woningcorporatie (Aw) onder verscherpt toezicht geplaatst, vanwege de ingrijpende dakrenovatie en isolatie. In 2014 was hiervoor een laagrente lening
aangetrokken bij het Restauratiefonds van uiteindelijk €2,8 miljoen. De renovatie en isolatie werkzaamheden strekten
zich over nog vier jaar na 2014 uit. Hierdoor bleef de operationele kasstroom voor de opvolgende jaren, 2015 – 2018, vier
jaar grotendeels negatief (behalve 2016).
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Dit voorgaande feit in combinatie met het kleine karakter van de vereniging, de governance code en de hoge uitgaven bij
mutatie (lange bewoningsduur, Rijksmonument en de zorg over de kwaliteit van de woningen) baarde de Aw zorgen en zij
wilde verscherpt meekijken. Er is niet ingegrepen. Het herstelplan is in juli 2016 goedgekeurd en de governance is in die
jaren verder geprofessionaliseerd. In juni 2019 is het vertrouwen van de Aw teruggewonnen en het verscherpt toezicht
opgeheven.
Governance
Al sinds de oprichting van de woningbouwvereniging, 6 augustus 1918, wordt het bestuur gevormd door vijf bewoners.
Midden 2014 stopt vanwege zijn leeftijd de penningmeester (84), wat samenvalt met het beëindigen van de termijn van
de secretaris. Met de start van een nieuwe penningmeester loopt het aantal bestuursleden terug naar vier. Zij stopt echter op 1 december 2015, na het instellen van het verscherpte toezicht. Zo wordt er met drie bestuurders gewerkt. De
voorzitter fungeert als tijdelijke penningmeester. In maart 2017 wordt een nieuwe penningmeester gevonden en benoemd, de eerste bestuurder die niet in de wijk woont. Vanaf die periode tot maart 2018 wordt er weer bestuurd met
vier. Door omstandigheden gaat het bestuur terug naar drie leden. Een acceptabel aantal in relatie tot de grootte van de
wbv met 140 verhuureenheden.
Hoewel dit niet zo lijkt is er continuïteit en voldoende ervaring in de samenstelling van het bestuur. De onderhoudsman is
onderdeel van het bestuur sinds 2002, de voorzitter sinds 2012 en de penningmeester sinds 2017. De leeftijd van de vorige penningmeester, het verscherpte toezicht en het overlijden van een bestuurslid veroorzaakte de hier aangegeven
wisselingen.
Dat bewoners onderdeel uitmaken van het bestuur is belangrijk en bijzonder. Deze wijze van besturen behoort langzamerhand tot een soort uitstervend ‘Erfgoed’. Het brengt het bestuur heel dicht op de doelgroep. Er zijn hele korte lijnen.
Vanaf 1 juli 2015 is er een driekoppige Raad van Commissarissen ingesteld. Allen zijn extern en hebben een specifiek onderdeel onder hun hoede, Governance - bewoners, financiën, architectuur – onderhoud – duurzaamheid. Op deze aandachtsgebieden zijn zij specialist.
Sinds 1 juli 2019 zijn alle bestuursleden en alle leden RvC beoordeeld door de Aw op “Geschiktheid en betrouwbaarheid”.
Vanaf 1 juli 2019 is met alle bestuursleden weer een arbeidsovereenkomst afgesloten door de RvC.

WBV ROSEHAGHE • HOOFMANSTRAAT 12B, 2013 DR HAARLEM • ADMINISTRATIE@ROSEHAGHE.NL • ROSEHAGHE.NL • KVK-NUMMER 40594387 • IBAN NL48 RABO 0326 3293 07

Strategie Rosehaghe, samen op weg
2022 - 2027

In oktober 2015 heeft Rosehaghe haar eerste strategie memo geproduceerd. Dit memo was gericht op de kernactiviteiten
van Rosehaghe en eenvoudig van opzet. In het najaar van 2018 is deze eerste strategie opzet herzien en uitgebreid. Hierin
is met een bredere blik gekeken naar Rosehaghe, haar belanghebbenden en alle aanverwante doelen.
De huidige strategie nota, hier voor U, is in 2021 voor de komende vijf jaar opgesteld. Deze heeft naast de kernactiviteiten
een bredere opzet om met alle belanghebbenden duidelijke doelen en afspraken te kunnen vastleggen.
De doelstellingen van een woningbouwvereniging bewegen zich door de tijd. Gedurende deze jaren wordt breder gekeken naar de verantwoordelijkheden van een woningbouwvereniging c.q. corporatie (Toegelaten Instelling):
•
•
•
•
•

Het voorzien van een woning voor kwetsbare inkomensgroepen.
Het sober en doelmatig onderhouden van het bezit.
Het maatschappelijk kapitaal doelmatig aanwenden tot ondersteuning van de taak. (IBW)
Doelstellingen overnemen uit de energie transitie en implementeren.
Zorgdragen voor een gezond leefklimaat.

Deze nota werpt een gedetailleerde blik op hoe het bestuur van Rosehaghe in samenwerking met veel belanghebbenden
deze taak denkt te kunnen volbrengen. Hierbij biedt deze nota een basis voor het beleid van het bestuur de komende
jaren. Ook is het een brede informatievoorziening van beleidsresultaat en voornemen naar:
•
•
•
•
•
•

De Raad van Commissarissen
De Bewonerscommissie
De bewoners van Rosehaghe
De Gemeente Haarlem, c.q. de verschillende beleidsafdelingen
De Autoriteit Woningcorporatie
Overige belanghebbenden
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Prestatie akkoord met de Gemeente Haarlem
Het laatste prestatie akkoord dateert van september 2019 en is afgesloten voor de jaren 2020 en 2021. Een nieuwe ronde
met afspraken staat te beginnen. Deze nota zal voor Rosehaghe de basis zijn voor het aangaan van het tweejaarlijkse
prestatie akkoord waarin wederzijdse verplichtingen en afspraken worden vastgelegd. De nota is geschreven om de komende beleidsontwikkelingen en de uitvoering van de plannen te focussen en te stroomlijnen.
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De vijf doelstellingen van wbv Rosehaghe
De geformuleerde doelen door Rosehaghe kennen drie kernpunten. Deze zijn gevormd in overleg met bewoners en zijn
o.a. een resultaat van de activiteiten van de projectgroep heroriëntatie:
• De Rijksmonumentenstatus van het complex onderhouden en waar mogelijk versterken.
• Duurzaamheid en energiebesparing in het gebruik van de woningen.
• Het ontwikkelen van gemeenschapszin en het bevorderen van de leefbaarheid voor bewoners.
Naast deze specifieke doelen omarmt Rosehaghe ook de algemene doelstellingen van de sector:
• Beschikbaarheid van woningen voor de doelgroepen.
• Betaalbaarheid voor de huurder.
• Duurzaamheid en energiebesparing van de woningen
Samengevat richt het bestuur van de woningbouwvereniging zich op het ontwikkelen van een strategie voor het behalen
van deze vijf doelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Rijksmonument,
Duurzaamheid,
Gemeenschapszin (cohesie),
Beschikbaarheid en
Betaalbaarheid.

Alle vijf doelen zijn belangrijk. Hierna wordt ieder punt afzonderlijk toegelicht en afgesloten met doelen en activiteiten
van het bestuur.
Na de toelichting op deze vijf doelen, wordt er aandacht besteed aan de volgende zeven belangrijke onderwerpen voor
een toegelaten instelling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De Governance
De Bewonerscommissie
Het Huurbeleid
Financieel beheer
De kwaliteit van de woningen
Leefbaarheid
Communicatie met de bewoners
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Activiteit van het bestuur in 2021 en uiterlijk 2022:
•
•

In het nieuwe prestatie akkoord voor 2022 en 2023, met de Gemeente deze strategie als basis inbrengen en afspraken maken om deze zo goed mogelijk te realiseren.
In overleg met de Aw administratief scheiden voor 15 woningen.
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Toelichting op de vijf doelen en zeven onderwerpen

Hieronder volgt per doel een toelichting hoe het bestuur met haar beleid zo goed mogelijk bijdraagt aan de realisatie. Na
de vijf doelstellingen worden de zeven belangrijke TI (Toegelaten Instelling) onderwerpen toegelicht.

1 De Rijksmonumentenstatus van het complex onderhouden en waar mogelijk versterken
Rosehaghe voelt zich rentmeester van het Rijks monumentale erfgoed, dat zij beheert. Dat rentmeesterschap impliceert
het in stand houden van het complex, qua onderhoud van:
•
•

De woningen en
De inrichting en verzorging van de openbare ruimte.

Het laatste punt met dien verstande, dat de woningbouwvereniging hierbij mede afhankelijk is van de mogelijkheden en
medewerking van de gemeente Haarlem en andere (overheids-) instanties.
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1.1 De woningen
Gedurende de jaren 1920 – 1994 is er al vanzelfsprekend veel veranderd aan het interieur van de woningen door
de toenmalige bewoners, het exterieur bleef redelijk ongeschonden. Kenmerkende exterieur onderdelen zijn de
roede ramen, de voordeuren, de overstekken, de verhogingen op het dak met de indruk van een borstwering, de
plaatsing van de schoorstenen, het verspringende front door de schakering van het woonblok, met keukens voor
of achter en ook de heg. Deze onderdelen hebben gemakkelijk de tand des tijds doorstaan.
De interieurs daarentegen zijn door het opeenvolgende bewoners met eigen woonwensen en weinig centrale sturing op beheer meer aangetast. Hierdoor verdient nu vooral het interieur aandacht om te behouden wat er nog
redelijk aanwezig is en eventueel verdwenen onderdelen te reconstrueren, zoals kenmerkende trapopgangen.
In 1994 is het toenmalige bestuur gestart met mutatie onderhoud van de woningen in eigen hand te nemen. Er is
een bestek ontwikkeld met de eerste isolatiemaatregelen van de buitenmuren en geluid isolatie op de binnenmuren. Daarbij werden veranderingen aan de woningen onder strenger toezicht beoordeeld en interieur onderdelen
beter beschermd.
Door de aanwijzing als Rijksmonument in 1999 is het centrale beheer en het onderhoud van de woningen verder
verscherpt. Hierdoor is er veel beter en in overeenstemming met de bepalingen gelet op het behoud van het interieur en ook exterieur van het complex. Aanbouwen aan de achtergevel werden gesloopt en niet meer toegestaan.
Dit toezicht is gaandeweg gedurende de jaren verder verbeterd en aangescherpt. Sinds 2012 wordt met extra aandacht het interieur verder beschermd. De balkenlaag in de woonkamer blijft zichtbaar, de paneeldeuren en het
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trapportaal zijn belangrijke interieur elementen, die gereconstrueerd worden, wanneer nodig. Wanneer de haardopeningen aanwezig zijn, ontworpen uit hardsteen, worden die bewaard en zichtbaar gehouden.
In 2015 zijn een vijftal woningen met veel inspanning zodanig gerestaureerd dat oorspronkelijke interieur onderdelen zijn hersteld. In samenhang zijn toen meer duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd, zoals isolatie van de houten
vloer, verbeterde gevelisolatie en dampregulatie in de badkamer.
Om nu een goede basis te leggen bij het beschermen en herstellen, worden de belangrijkste monumentale interieur onderdelen gedocumenteerd. Hiervoor is in 2018 een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek
dient als belangrijke pijler om te bepalen hoe en welke duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn.
Tegelijkertijd is er ook een specie en mortel onderzoek, om nauwkeurig de bestanddelen te bepalen. Dit is noodzakelijk om reparaties aan de buitenmuren zo goed mogelijk te realiseren. Verder is er al eerder naar een passende
steensoort gezocht. Joh. van Loghem gebruikte in die tijd afgekeurde straatstenen om mee te bouwen, hardgebakken met soms verbrande delen in de steen. De steen is gevonden en er is een voorraad aangelegd.
Naar de status van de houten palen als fundering, in verband met aanwezige palenpest, is eerder in 1998 en nogmaals in 2019 steekproefsgewijs een onderzoek op vijf plekken door de wijk gedaan Hierbij is geconstateerd dat de
palen in goede conditie zijn. Elke vijf jaar worden voeglint metingen gedaan. Hieruit kan worden geconcludeerd
dat de fundering in goede staat is. Dit betekent dat het complex nog goed op haar fundamenten staat en hier geen
ingrijpende operatie nodig is, een opluchting!
Doel Rosehaghe voor het Rijksmonument voor de komende jaren
•
•

Behoud van kenmerkende onderdelen van het exterieur en interieur van het complex Rosehaghe in overeenstemming met de wet op Rijksmonumenten.
Daar waar technisch en of financieel mogelijk, herstel en of versterken van deze elementen

Activiteiten van het bestuur voor dit jaar 2021 en uiterlijk 2022:
Met de hierboven genoemde onderzoeken is het bestuur in staat om een strategisch langjarig termijnplan te ontwikkelen met de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•

Met het bouwhistorisch onderzoek is houvast gecreëerd voor de mogelijke uitrol van duurzaamheidsmaatregelen in het interieur.
Bij restauratiewerkzaamheden van het interieur, kan een volgorde worden bepaald van importantie.
Het onderhoud aan het exterieur, bv de reparatie van gevels bij scheuren door passende specie en stenen.
Het planmatig inboeten van eerdere reparaties waar een afwijkende steensoort is gebruikt.
Het onderhoud aan de tuinmuren aan de Hoofmanstraat en de Anslijnstraat, met respect voor de zeldzame muurwieren en beplanting
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1.2 De inrichting en verzorging van de openbare ruimte
Zoals eerder aangegeven zal dit punt in nauw overleg met de gemeente Haarlem dienen plaats te vinden voor het
noodzakelijke succes. De opzet van de architect was een ruime woongemeenschap te ontwikkelen met brede straten,
groene elementen en bomen.

Hierna worden de volgende onderdelen genoemd:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Schoonhouden van de wijk
Bomenbestand
Tuin
Fietsberging in de voortuin
Verkeersveiligheid
Speelmogelijkheden jeugd
Geluid beperkende maatregelen treinverkeer Hoofmanstraat
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1.2.a Schoonhouden van de wijk
Eens per maand en soms ook vaker wordt de buurt door bewoners schoongemaakt en zo verlost van alle zwerfafval en peuken. De parkeerdruk in de wijk zorgt voor extra zwerfafval. Enthousiaste bewoners lopen eens per
maand een ronde en sluiten af met een gezamenlijke koffie. Tegelijkertijd spreken bewoners, wanneer nodig, hondenbezitters aan om hun afval op te ruimen. Ondanks de drukte toont de wijk schoon.
1.2.b Bomenbestand
Op dit moment heeft de Anslijnstraat 24 monumentale 74 jaar oude Noorse zilver Esdoorns. Het hele jaar is dit een
grootse aanblik, in blad dan wel kaal. De Merkmanstraat en Kopsstraat hebben kleinere jongere aanplant van
Meelbes, en de Hoofmanstraat heeft met volwassen Lindebomen een mooie groene aanblik. Op de Brouwerskade
staan enkele eenzame Essen.
Een aantal van de Noorse zilveresdoorns hebben last van honingzwam. Een boom ter hoogte van nr. 49 is al omgezaagd vanwege valgevaar. Verder is een volgende boom ter hoogte van nr. 45 ook aangetast. In de Kopsstraat en
de Merkmanstraat zullen enkele Meelbessen vervangen moeten worden. Voor de Brouwerskade kan ook gedacht
worden om meer bomen aanplant en het Essen bestand te verdichten.
Wanneer er door een slimmere parkeeropstelling een ruimere plek, een cirkel komt dan vrij, voor de bomen gemaakt kan worden is dat beter voor de ontwikkeling van de boom. Ook kan er met name in de Kopsstraat, de
Merkmanstraat en de Brouwerskade gekeken worden naar een verdichting van de aanplant. Dit is versterkend
voor het boom milieu, schaduwwerking en wateropname.
Doelstellingen Rosehaghe voor het bomenbestand:
•
•
•
•

De Anslijnstraat: Een plan van aanpak voor een geleidelijke herplanting met een passende wellicht dezelfde
boomsoort (Noorse zilver Esdoorns) in overeenstemming met de gemeente Haarlem.
De Merkmanstraat en de Kopsstraat: een inventarisatie van de bomen en inboeten van de afgestorven exemplaren, plus een onderzoek wat maakt dat bomen op eenzelfde plek steeds afsterven.
De Hoofmanstraat: Onderhoud aan de Lindebomen is wat nodig is en dat gebeurt in opdracht van de gemeente.
Een heroverweging op de parkeerinrichting, zodat er rond de bomen meer ruimte kan ontstaan die vrij van
geparkeerde auto’s kan worden.
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1.2.c Tuin
Pal voor het gemeenschapsgebouw hebben bewoners van Rosehaghe in 2014 een driehoek stuk grond van ongeveer 150 m2 geadopteerd van de gemeente voor onderhoud. Hiervoor is een beplantingsplan ontworpen en uitgevoerd. Nu zeven jaar later is dit een prachtig afwisselende bloeiende tuin die door buurtbewoners een keer per
twee weken wordt onderhouden. Hiervoor is geen aparte strategie nodig, dit loopt gesmeerd en de organisator
weet zijn weg te vinden, een succes!
Hiervoor geldt dat Rosehaghe dit succes gaarne wil continueren.
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1.2.d Fietsberging in de voortuin
De mobiliteit van de bewoners verandert. Een elektrische fiets is steeds meer een onderdeel van het huishouden
en soms zelfs in plaats van de auto. In de toekomst zal dit vervoermiddel nog meer inburgeren. Hiervoor is het nodig dat een passende berging in de voortuin komt die past in het aangezicht. Een architect is gevraagd een ontwerp te presenteren. Na goedkeuring door het bestuur zal dit voorstel via de geëigende weg voor goedkeuringen
lopen. Het blijft de bedoeling deze ontwikkeling centraal gedeeltelijk te faciliteren. Dat maakt het mogelijk het ontwerp eenduidig te houden
1.2.e De verkeersveiligheid
Het complex Rosehaghe kent twee parallelle doorgangswegen naar achtergelegen buurten, de Anslijnstraat en de
Hoofmanstraat. Beide straten zijn ingericht voor eenrichtingsverkeer. Ondanks de aanwezige drempels is het onveilig voor jonge kinderen om over te steken door de hoge snelheid van het doorgaande verkeer.
In samenwerking met de gemeente is het nodig de verkeersveiligheid te vergroten door de buurt een andere status te geven, waarbij de auto op ‘bezoek’ is en het overige fiets en loop verkeer meer aandacht heeft.
Tegelijkertijd is het belangrijk vervangende parkeergelegenheid te creëren op de Zijlweg voor de klanten voor de
winkels in de Zijlweg, waardoor de woonstraten worden ontlast.
Door de eerdergenoemde heroverweging van de parkeerinrichting, bv visgraat indeling, wordt de ruimte voor het
doorgaande verkeer smaller, wat ook snelheid verlagend werkt.
1.2.f. Speelgelegenheden jeugd
De komende tijd zal er een versnelde verjonging plaats vinden in de buurt. Het bewonersbestand is dusdanig verouderd dat de komende jaren een grotere mutatie graad verwacht wordt. De woningen worden beschikbaar gesteld aan meerpersoonshuishoudens van drie of meer. Dit betekent in de meeste gevallen, ouders met jonge kinderen. Hierdoor komt er een grotere behoefte aan een veilige leef en speel omgeving.
Er zijn beperkte speelgelegenheden in de Kopsstraat, toch is er in de wijk voldoende ruimte, onder andere door de
versmalling van de Kopsstraat en de flauwe bocht naar de Hoofmanstraat te gebruiken voor een grotere speel gelegenheid. Verder zal er gezocht kunnen worden naar andere en meer alternatieven in samenspraak met de bewoners.
1.2.g Geluid beperkende maatregelen treinverkeer Hoofmanstraat
De intensivering van het treinverkeer tussen Haarlem en Leiden leidt tot overlast voor de bewoners aan de Hoofmanstraat. Op dit traject zijn in Haarlem al veel geluid beperkende maatregelen genomen, behalve op dit deel van
het spoortraject, pal achter de woningen aan de Hoofmanstraat.
Sinds maart 2020 is er al intensiever contact met de Gemeente Haarlem om hiervoor een oplossing en aanpassing
te realiseren.
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Doel Rosehaghe inrichting en verzorging openbare ruimte:
•
•

•
•
•
•

Behoud groene karakter van de wijk en de daarbij behorende bomen.
Een geleidelijke en alleen wanneer noodzakelijk een vervanging van de oudste bomen. Door de geleidelijkheid
blijft het aanwezige bomen milieu zo veel mogelijk intact. Dit om kaalslag en her inplant met hele jonge bomen
te voorkomen in de Rosehaghelaan (Anslijnstraat)
Een veilige wijk voor de jongste en oudste bewoners.
Speelgelegenheden voor de jongeren, noodzakelijk door de verjongingsgolf die komt.
Beperking van de geluidsoverlast van de trein voor de bewoners aan de Hoofmanstraat.
Stimuleren waar nodig en behoud van het enthousiasme voor de tuin, eventueel uitbreiding naar de andere delen van de wijk. Te denken valt aan de zijkant van ’t Zaeltje aan de voor- en achterkant, het doodlopende deel
van de Brouwerskade.

Activiteiten van het bestuur voor dit jaar 2021 en uiterlijk 2022:
•
•

Overleg met de gemeente Haarlem om over de punten 1, 3, 4 en 5 een aanpak te ontwikkelen die uitgewerkt en
op termijn van een jaar kan worden uitgevoerd.
In samenwerking met de Gemeente komen tot een actieve aanpak op deze onderwerpen:
o
o
o
o

De bomen,
De verkeersveiligheid,
De speelgelegenheden en
De overlast van de trein

WBV ROSEHAGHE • HOOFMANSTRAAT 12B, 2013 DR HAARLEM • ADMINISTRATIE@ROSEHAGHE.NL • ROSEHAGHE.NL • KVK-NUMMER 40594387 • IBAN NL48 RABO 0326 3293 07

2. Duurzaamheid en energiebesparing in het gebruik van de woningen
In 2013 heeft Rosehaghe haar eerste onderzoek laten doen door deskundigen naar de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen. De technische en financiële haalbaarheid plus het grootste rendement waren belangrijke beslisfactoren. Hieruit
zijn de volgende stappen voorbereid en uitgevoerd:
•

•

Dakisolatie bij de geplande renovatie leverde een energiebesparing op van 25%. Hiermee was een belangrijk onderdeel van de schil van de woning, de daken, generiek uitgevoerd. De operatie is in 2014 gestart en in 2018 afgerond. Totale kosten €2,8 miljoen, gefinancierd via een laagrentelening van het Nationaal Restauratie fonds
voor een periode van 20 jaar. De begrote levensduur van het dak is 30 jaar.
Aanbrengen van zonnepanelen op het hele woningencomplex met haar kenmerkende platte daken. Per woning
zijn minimaal 8 (300 kW) geïnstalleerd. Met een verdeelsysteem kunnen 4-5 woningen gezamenlijk (32-40 panelen), traploos een verschillende hoeveelheid stroom afnemen. Aangezien alleenstaanden soms wonen naast gezinnen met twee kinderen, die een groter stroomverbruik hebben is dit voor het rendabel maken van de zonnestroom uiterst effectief. Totale kosten, inclusief aanpassing en vernieuwing meterkasten en aanleg drie fasen,
€1.000K. Dit bedrag is over de jaren 2019 tot en met 2021 uit eigen middelen gefinancierd.

De volgende uitdagende stap zijn de duurzaamheidsmaatregelen onder het dak van de woningen. In 2018 en 2019 is er
opnieuw een meting geweest waar nu de meeste energiebesparende winst te halen is. Grof geschetst zijn dat de vloer,
gevels en de ramen. Verder is het afdichten van kieren een steeds belangrijker onderdeel, om koudebruggen te voorkomen.
In 2020 is een pilot gestart met een mutatie woning in de Anslijnstraat om onderzoek te doen naar deze genoemde mogelijkheden. In januari van 2021 is er een infrarood meting gehouden om alle energie lekken te inventariseren. Hiermee is
een opzet gemaakt om tot een evenwichtig maatregelen pakket te komen.
Doelstelling is een maatregelen pakket ontwikkelen met financiële consequenties en impact op energiebesparing. Hierdoor is het voor het bestuur mogelijk om op woningniveau een afweging te maken voor financiën impact en maatregelen.
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Duurzaamheidsdoelstelling Rosehaghe
De duurzaamheid doelstelling van Rosehaghe focust zich op de volgende zaken:
•
•
•
•
•
•
•

Verminderen zo mogelijk volledig afbouwen gasverbruik.
Omschakeling naar zuinig elektriciteitsgebruik d.m.v. zonnestroom.
Zo efficiënt mogelijk watergebruik, in onderzoek is een grijs en wit watergebruik systeem, eventueel opslag onder de vloer. Grijs water voor alle niet drinkwatergebruik.
Verminderen aan en afvoer van noodzakelijke energie naar de woning, te denken valt bv aan elektriciteit en water.
Aansluitingen realiseren die op toekomstige ontwikkelingen anticiperen, waardoor schakelen naar een nieuwe
alternatieve energievorm gemakkelijker wordt. Dit alles binnen acceptabele grenzen.
Daarbij is ook het hele pakket gericht om voor de bewoner de energie en water lasten betaalbaar te houden en
waar mogelijk financiële bezuinigingen mogelijk te maken.
Alle maatregelen die vallen onder de vergunningplicht zullen als zodanig behandeld worden. De opzet is om de
afdeling Erfgoed vroeg te betrekken bij de plannen.

Duurzaamheid status van de woningen
Van alle 140 woningen zijn er sinds 1994 bij ongeveer 75 woningen verschillende maatregelen getroffen om energie te
besparen. Dat kan zijn maatregelen voor gevelisolatie (eerdere renovaties 4cm, latere 6 cm), voor- achtergevels dubbele
ramen tot voor 20 woningen het volledige pakket: vloerisolatie, gevelisolatie (6cm), dubbele ramen (monumentenglas
roedeverdeling), vloerisolatie en damp remmende inrichting badkamer (vloerverwarming).
De uitdaging voor het bestuur bij alle doelstellingen ligt met name bij de oorspronkelijke bouw van de woningen:
•
•
•
•

Steensmuren zonder spouw.
Oorspronkelijke bouw kent geen badkamer, enkel een comfort (kraantje) op de overloop. Hierdoor en door de
bouw wordt de dampdruk in de aangebrachte badkamer snel hoog, waardoor schimmelvorming ed.
Een passende isolatie vinden en voorkomen dat er achter de isolatie, schimmel ontstaat.
Een passende vloerisolatie vinden, bij een te hoge isolatie wordt de koudebrug en dus condensatiepunt naar
binnen (in de binnenmuur ter hoogte van de dragende vloerbalken) verlegd, wat de balkkoppen doet rotten.

De maatregelen zullen dus steeds een balans moeten vinden tussen:
1.
2.
3.
4.

Wat uit energie besparingsoogpunt gewenst is.
Wat met de oorspronkelijke constructie verstandig is (geen rottende balkkoppen).
Wat financieel haalbaar en wijs is om te investeren.
Welke onderdelen (bv de vloer) losgelaten kan worden om daar de nieuwste technologieën te introduceren.

Toelichting op dit laatste punt en het voorbeeld van de houten vloer met de oorspronkelijke monumentale balkenlaag als
steun. Wanneer deze hele vloer eruit gaat en er een schuimbeton vloer ingaat, is vloerverwarming mogelijk en kunnen
eenvoudig de besparingsdoelstelling voor de vloerisolatie binnen de constructie mogelijkheden gehaald worden. Hierbij is
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het goed op te merken dat de originele balkenlaag in die honderd jaar op meerdere plekken al eerder vervangen is door
nieuwe balken. Er zijn nog weinig/geen originele vloeren te vinden.
Doel Rosehaghe duurzaamheid en energiebesparing:
•
•
•
•

Een helder onderbouwde studie ten aanzien van de mogelijke maatregelen.
Een afgewogen oordeel ten aanzien van mogelijkheden in relatie tot het Rijks monumentale karakter en de doelstellingen hieromtrent van Rosehaghe.
Een duidelijk maatregelen paneel met impact en financiële consequenties.
Overleg met Erfgoed en waar nodig het vergunningen traject volgen.

Activiteiten van het bestuur voor dit jaar 2021 en uiterlijk 2022:
1.

2.
3.

4.

5.

Een duidelijke leidraad realiseren die op deze bovengenoemde vragen een antwoord geeft en het daarmee mogelijk maakt de energie transitie doelstellingen zo goed mogelijk te halen. Daarbij gaat het bestuur met haar
belanghebbenden, Gemeente, Erfgoed, bewoners en meerdere partijen in gesprek om gezamenlijk een heldere
aanpak te realiseren.
Een nieuwe lening aangaan bij het NRF voor €2 miljoen met als doel vijftien woningen versneld renoveren, binnen 2-3 jaar op basis van het nieuwe plan.
Een voorstel indienen bij de Autoriteit Woningcorporatie om een aantal van 15 woningen administratief te
scheiden en de mogelijkheid te beiden buiten de Daeb (Dienst algemeen economisch belang) in de vrije sector
te verhuren voor een schappelijke huurprijs met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.
In het nieuw af te sluiten prestatie akkoord met de gemeente Haarlem de ruimte voor tijdelijke verhuur voor vijf
jaar tot 2027 verruimen van 10-15 woningen. Na deze periode en de inzet van de versnelde renovatie kan het
aantal woningen in de tijdelijke verhuur weer terug naar 10.
Vooroverleg met Erfgoed van de gemeente voor de passende aanpak en renovatie van de woningen.

Resultaat:
Voor deze aanpak is het noodzakelijk om overeenstemming te krijgen met de afdeling Erfgoed van de Gemeente en NRF.
Met deze aanpak creëert Rosehaghe:
•
•
•

•

Helderheid over de plannen, de aanpak en de uitvoering. Zo kan Rosehaghe met alle eerder gestelde doelen
over het Rijksmonument en de duurzaamheid een substantieel deel van de woningen versneld renoveren.
Hiermee ontstaat waardevolle ervaring om de resterende woningen (50) goed over de tijd te plannen. Deze
planning zal dan in 2025 kunnen plaatsvinden.
De doelstelling van het vorige punt kan dan worden verruimd en wellicht versneld, om de maatregelen met de
meeste impact wellicht bij voorrang en in bewoonde staat uit te voeren. Te denken valt aan vloerisolatie en
eventueel gevel - en glas isolatie.
Door de administratieve scheiding kan er een betere menging plaatsvinden van verschillende inkomensgroepen
over de wijk. Het prestatie akkoord geeft de mogelijkheid voor 14 woningen voor midden huur. Met de 15 woningen in de vrije sector blijven er 111 woningen voor de inkomensgroep onder de €40.024, =
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Financiële consequenties:
Rosehaghe heeft een hoge Indicatieve Bestedingswaarde (IBW) van €7 miljoen. Haar leningenportefeuille bedraagt €2
miljoen. (Er is al €800K afbetaald aan leningen aan NRF vanaf 2014 van de originele lening van €2,8 milj.) De Loan to Value
bedraagt hierdoor 20% (waarde leningen t.o.v. beleidswaarde). Door de extra lening van €2 miljoen bij het NRF voor de
versnelde renovatie aanpak, loopt die LTV naar 40%. Hiermee zetten we de vastgoedwaarde effectief in om voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen, de energie transitie.
Opgeteld is het totale leningen pakket, €2milj oud plus €2milj nieuw, een lening van €4 miljoen. Dit zal jaarlijks ongeveer
een rentelast zijn van €80K. Bij het verhuren van 15 vrijesectorwoningen voor een gemiddelde prijs die €500 hoger ligt
dan de gemiddelde DAEB-prijs €600, zullen de meeropbrengsten ongeveer jaarlijks de rentelast van de totale lening opbrengen.
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3. Het ontwikkelen van gemeenschapszin en het bevorderen van de leefbaarheid
Vanaf 2010 zijn in Rosehaghe de buurtactiviteiten gestart. Met activiteiten als samen eten, lezingen en andere activiteiten
kreeg het gemeenschapsgebouw haar originele functie terug. In 2012 is studie gedaan naar de behoeften van de bewoners aan het laten herleven van het gemeenschapsgebouw als ontmoetingscentrum en de activiteiten die daarbij gewenst
waren. De resultaten waren overweldigend en daarna is in 2013 met de noodzakelijke interieur verbouwing van het gemeenschapsgebouw begonnen. Een goed ingerichte keuken en passend meubilair waren het resultaat.
Op 21 maart 2014 opende ’t Zaeltje haar deuren en vanaf het begin was en is het een groot succes. Er wordt minimaal
drie tot vier keer per maand gezamenlijk gegeten, waarbij er gekookt wordt door buurtbewoners en er iedere keer weer
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40 bewoners aanschuiven. Voor een zeer schappelijke prijs wordt er zo gemakkelijk gewerkt aan onderlinge verbinding en
cohesie.
Voor de Coronapandemie, die ‘t Zaeltje ook niet ongeschonden heeft gelaten, was er dagelijks een activiteit. De activiteiten waren voornamelijk gericht op de oudere bewoners. Van bewegen voor ouderen, yoga, allerlei ontmoetingsmiddagen, lezingen, het genoemde eten, verschillende spellen, boekenclubs voor bewoners, informatiemiddagen, wandelactiviteiten en alle feestdagen werd er iets bijzonders georganiseerd. Al deze samenkomsten brachten een steeds grotere club
bewoners in beweging en in contact met elkaar. Net voor de Corona waren er 60 vrijwilligers. Het resultaat was dat er
makkelijker voor elkaar werd gezorgd. Tijdens de Corona zijn vele ludieke passende acties georganiseerd, die Corona
proof, konden worden uitgevoerd. Zoals samen op straat geflankeerd door twee saxofoons kerstliederen zingen door de
straat. Waarbij alle heggen met kaarslicht waren opgelicht. Dit najaar, 2021, zullen de activiteiten veilig opnieuw worden
opgestart en eventueel ingeluid door een veilige feestelijke gebeurtenis.
Het laatste grote feest dateert van september 2019, 28 september, waarmee het 100-jarig bestaan werd afgesloten.
Vanaf oktober 2017 wordt ’t Zaeltje bestuurt door een zelfstandige Stichting ’t Zaeltje, waarbij het bestuur bestaat uit
drie uit de wijk afkomstige bewoners, een voorzitter, penningmeester en beheerder van zaal en de begeleiding van de
activiteiten.
In 2019 is er een nieuwe website ontwikkelt die de activiteiten van de Stichting ’t Zaeltje en de woningbouwvereniging
combineert. Door deze opzet wordt er meer verkeer gegenereerd naar de ontwikkelingen van de vereniging, omdat de
activiteiten van de Stichting veel aandacht trekken, door de lage drempel.
In 2020 zou een enquête onder de bewoners uitgezet worden om verschillende onderwerpen te bevragen en ons communicatiesysteem met de bewoners te verbeteren. Om via mail informatie delen met de bewoners mogelijk te maken is
een correct mailadres noodzakelijk, plus een inventarisatie van de adressen die geen computer en of mail hebben, toch
nog zo’n 15 adressen wordt geschat.
In 2021 wordt met iedere bewoner een zonnestroom leveringscontract afgesloten. Hier wordt nu ook de inventarisatie
van de bewoners aan gekoppeld, zodat de enquête uiteindelijk in 2022 kan worden gestart.
Om het contact met de bewoners te behouden geeft de Stichting een Rosehaghe krant iedere twee maanden uit, die huis
aan huis wordt verspreid. Naast de weinige activiteiten die wel veilig door kunnen gaan levert dit nog informatie uit en
voor de buurt op.
Resultaat van het beleid van de afgelopen jaren in goede samenwerking met en door het bestuur van de Stichting:
•
•
•
•
•

Vanaf 2014 is ’t Zaeltje een groot succes in het bevorderen van cohesie en aandacht voor elkaar.
De eenzaamheid onder ouderen is merkbaar verminderd.
Er is een groeiend aantal vrijwilligers die zich inzetten bij en voor activiteiten
Er is een groeiend aanbod van activiteiten door meer inbreng van vrijwilligers
Door de samenhang is er een grotere sociale samenhang, die zich uit in het makkelijker dempen van conflicten
en zorgen voor elkaar in nood en of andere situaties waar hulp nodig is
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Doel Rosehaghe ontwikkelen van gemeenschapszin en het bevorderen van de leefbaarheid:
•
•
•
•

Ondersteunen, raad en daad, van Stichting ’t Zaeltje bij en voor haar activiteiten.
Het stimuleren van een laagdrempelig mantelzorg systeem voor het ondersteunen van ouderen.
Het stimuleren om jonge gezinnen te betrekken bij het ontwikkelen van activiteiten voor deze doelgroep.
Het helpen met het opstarten van de levendigheid in ‘t Zaeltje door een gezamenlijke activiteit.

Activiteiten van het bestuur voor dit jaar 2021 en uiterlijk 2022:
•
•
•
•
•

Overleg met Stichting ’t Zaeltje om de vele plannen mogelijk te maken.
Activiteit organiseren om een opstart van een nieuw normaal te markeren.
Samen een jaarplan opstellen waarin de belangrijkste punten worden benoemd en nader uitgewerkt.
Door de verjonging in de wijk de nieuwe bewoners met jonge kinderen betrekken bij inventarisatie van hun wensen voor activiteiten.
Actief de jongere bewoners benaderen voor de noodzakelijke aanpassingen en vernieuwingen om het gezamenlijke Zaeltje ook voor hen aantrekkelijk te maken en houden.

4. Beschikbaarheid van woningen voor de doelgroepen.
Doelgroepen
In het prestatie akkoord afgesloten met de Gemeente Haarlem d.d. 28 september 2019 is afgesproken dat de woningbouwvereniging haar grootste deel van de woningen beschikbaar stelt ten dienste aan de sociale huur., het Daeb gedeelte, voor een groep met een kwetsbaar en laag inkomen. De woningen van Rosehaghe zijn met name geschikt voor
meerpersoonshuishoudens bestaande uit drie of meer personen. De groep huurders die op de sociale huur een beroep
doet, en die hierboven wordt bedoeld, heeft in 2021 een bruto-inkomen van niet meer dan €40.024, = per jaar.
Uit deze groep zal Rosehaghe:
•
•

2/3 toewijzen aan inkomens die recht hebben op huur toeslag. Het inkomen van deze doelgroep (meerpersoonshuishouden met drie of meer) ligt op €32.200 bruto per jaar (2021).
1/3 toegewezen wordt toegewezen aan deze huishoudens met een inkomen tussen €32.200 en €40.024. (2021)

Ongedeelde wijk
In dit prestatie akkoord is ook afgesproken om maximaal 14 woningen toe te wijzen aan middeninkomens. De inkomensgrenzen die in 2021 voor deze groep geldt liggen tussen €40.024 en €44.655.
Voor de doelgroep die aangewezen is op de vrije sector en nu veelal ‘prooi’ is van de huisjesmelkers (aangezien woningen
verhuren een beleggersmodel is geworden) wil Rosehaghe 15 woningen, via een administratieve scheiding beschikbaar
maken.
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Een ongedeelde wijk betekent ook een wijk voor huurders met verschillende migratieachtergronden. Op dit moment is
Rosehaghe geen afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Daarmee zijn wij ook afhankelijk van wie bovenaan de lijst
van Woonservice staat. Toch is dit wel een aandachtspunt.
Seniorenwoningen
Verder wil Rosehaghe, om aan de beschikbaarheid van sociale woningvoorraad bij te dragen, het complex van achttien
seniorenwoningen aan de Kops-straat van haar collega corporatie Pre wonen graag overnemen. Rosehaghe ontwikkelt
zelf geen nieuwe complexen, doch wil wel bijdragen aan de uitbreiding van woningen in deze sector. Door dit complex
van Pre over te nemen, kan zij met haar ontwikkeltak nieuwe woningen in de regio bouwen. Zo kan Rosehaghe indirect
bijdragen aan de uitbreiding van de woningvoorraad en een goede besteding geven aan haar hoge IBW (Indicatieve Bestedingswaarde van €7 miljoen). Rosehaghe heeft zelf geen seniorenwoningen in bezit op dit moment. Dat betekent dat
haar ouderen een beroep doen op de woonvoorraad van zustercorporaties bij het gebruik van de OW&PW regeling, zoals
hieronder toegelicht. Met de aankoop van het seniorencomplex aan de Kopsstraat draagt Rosehaghe ook bij aan de voorraad die gebruikt wordt voor het huisvesten van senioren en het vergroten van de noodzakelijke doorstroming. Als laatste
levert de aankoop van het seniorencomplex ook een beheersmatig financieel voordeel op. Rosehaghe hoeft over deze
woningen geen verhuurderheffing te betalen. Al gauw een besparing van €180K per jaar.
OW&PW regeling voor doorstroming
Rosehaghe zich in december 2018 aangesloten bij de “Ouder Worden Prettig Wonen” regeling. Deze in Haarlem en omstreken ingestelde regeling maakt het voor ouderen (65+) mogelijk om met voorrang te verhuizen naar gelijkvloerse woningen met behoud van dezelfde huur. Voor Rosehaghe betekent dit dat deze doelgroep, veelal alleenstaanden, ruimte
maakt voor nieuwe gezinnen. Met de inpandige trap en de beperkte voorzieningen (levensloopbestendig) voldoet de woning vaak niet meer aan de eisen van de ouder wordende bewoner. Plus dat de woning voor de bewoner ook groter dan
nodig is, het schoonhouden en het onderhoud aan de tuin kunnen dan allemaal obstakels worden. Door deze regeling
wordt de doorstroming op de huurmarkt vergroot.
Doel Rosehaghe beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep:
•
•
•
•
•
•
•

Stimuleren van menging van doelgroepen in de wijk.
Van het totaal van 140 woningen, 111 woningen beschikbaar houden voor de DAEB-sector, inkomens onder de
€40.024 (2021)
Passend toewijzen zoals afgesproken met de Gemeente 2/3 aan huishoudens met recht op huurtoeslag (inkomen onder de €32.200), 1/3 aan huishoudens met een inkomen boven de toeslaggrens tot €40.024.
Het totaal van 14 woningen daadwerkelijk toewijzen aan de middeninkomens, tussen €40.024 en €44.655 (2021)
Door administratief scheiden van 15 woningen, deze vrij maken om in de vrije sector voor een matige prijs te
verhuren.
Aankoop van het seniorencomplex aan de Kops-straat.
Aangesloten blijven bij de OW&PW regeling met zes andere zustercorporaties om de doorstroming te bevorderen.
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Activiteiten van het bestuur voor dit jaar 2021 en 2022:
•
•
•
•

Administratief scheiden van 15 woningen om deze zodoende beschikbaar te maken voor de vrije sector.
In overleg met de Aw de mogelijkheid krijgen aan middeninkomens te verhuren, ondanks de lage mutatiegraad
per jaar.
Met de Gemeente en Pre wonen opnieuw in overleg om de aankoop van de Kopsstraat verder te bespreken.
Vastleggen van de prestatie doelen van Rosehaghe met de gemeente Haarlem voor 2022 en 2023, rekening houdend met de drie andere kernpunten-doelstellingen, Rijksmonument, Duurzaamheid en Gemeenschapszin.

5. Betaalbaarheid voor de huurder.
De betaalbaarheid voor de huurder gaat over twee assen:
•
•

Het betaalbaar houden van de huur.
Het beteugelen/beheersen van de gebruikskosten van de woning voor de huurder.

Rosehaghe heeft al jaren een gematigd huurverhogingsbeleid gevoerd. De huurverdeling van de 140 woningen was in
2020 als volgt:
•
•
•
•

14 woningen met een huurprijs tot € 432,51 per maand (goedkoop)
74 woningen met een huurprijs van € 432,51 tot € 663,40 per maand (betaalbaar)
48 woningen met een huurprijs van € 663,40 tot € 737,14 per maand (duur tot huurtoeslaggrens)
4 woningen met een huurprijs hoger dan € 737,14 (duur boven huurtoeslaggrens) vrije sector;

Betaalbaarheid huren
De huurverhoging wordt al enkele jaren zodanig verdeeld over deze groepen dat de laagste huren percentueel meer huurverhoging betalen dan de duurdere woningen. De goedkope woning stijgen zo percentueel het hardst en de duurdere woningen gaan met kleinere stapjes meer betalen. Wanneer de liberalisatiegrens wordt bereikt wordt de huurverhoging voor
de DAEB-woningen bevroren.
Het beteugelen/beheersen van de gebruikskosten
Voor de gebruikskosten van de woning heeft Rosehaghe zich ingespannen om zonnepanelen op alle daken te installeren en
de zonnestroom voor een voordeliger tarief aan de bewoner te verkopen. Per 4-5 huishoudens kan een traploze hoeveelheid stroom gekocht worden, zolang de voorraad strekt. Over de aankoop wordt nu €0,15 per kW uur afgerekend. Dat is
een duidelijk voordeel t.o.v. het kopen van energie van een marktpartij. Zie voor uitgebreide toelichting het ‘Huurbeleid’.
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Doel Rosehaghe betaalbaarheid voor de huurder:
•
•
•
•

Gematigde huurstijging
De juiste balans vinden tussen de noodzakelijke middelen genereren voor de verschillende doelen van de woningbouwvereniging Rosehaghe en het betaalbaar houden van de huren.
Met de administratieve scheiding extra inkomsten genereren, die de druk op de begroting doet afnemen, zodat
de Daeb huren betaalbaar kunnen blijven.
Naar mogelijkheden blijven zoeken om de gebruikskosten van de woning te beteugelen/beheersen.

Activiteiten van het bestuur voor dit jaar 2021 en 2022:
•

Doorgaan op de ingeslagen weg.
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Rosehaghe als Toegelaten Instelling
Zeven belangrijke onderwerpen
Onderwerpen die hier nog aandacht verdienen naast de al genoemde doelstellingen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

De Governance
De bewonerscommissie
Het Huurbeleid
Financieel beheer
De kwaliteit van de woningen
Leefbaarheid
Communicatie met de bewoners

GOVERNANCE
Bestuur

Sinds 1 juli 2015 wordt Rosehaghe bestuurt door vier en later drie bestuursleden, door het overlijden van Maarten Kuurman in maart 2018. In september 2019 loopt het aantal bestuursleden terug naar twee, vanwege het niet mogen combineren van de functie van de penningmeester bij een andere Corporatie (TI). De penningmeester krijgt een aanstelling van
het bestuur als financial controller vanaf 1 oktober 2019. Deze loopt door tot 1 september 2021. Vanaf 01 september
2021 wordt Rosehaghe weer bestuurd door drie bestuursleden. Het onverenigbare karakter is niet meer aan de orde.
Vanaf 1 januari 2021 zijn de bestuursleden totaal 58 uur in dienst. Dit duurde tot 1 september 2021. Daarna kent het
dienstverband opgeteld voor alle bestuursleden, 54 uur per week. Het bestuur opereert op dit moment zonder registeraccountant ondersteuning. De penningmeester heeft al die activiteiten de eerste maanden vanaf december 2020 voor zijn
rekening genomen.
De verdeling van de taken is nu als volgt:
•

•

•

Voorzitter: Algemene zaken, Strategie, Governance, Externe contacten, Aanspreekpunt RvC, Huurbeleid en uitvoering huurzaken, Klachten coördinatie, Zonnestroom, aanspreekpunt andere bestuursleden, sparring-partner 16 uur.
Penningmeester: Financiële zaken, Jaarrekening voorbereiding, aanleveren en contact controlerend accountant,
Tertialen, Begroting, Dpi, Dvi, Begeleiding administratiekantoor Cramer, Website, AVG, IT-begeleiding en ontwikkeling. – 28 uur
Onderhoud bestuurslid: Meerjarig onderhoudsbegroting, Planmatig onderhoud, Renovatie Mutatie onderhoud,
Dag en Dagelijks onderhoud, Klachten onderhoud, Bewaking onderhoudsbegroting, Ontwikkeling Duurzaamheid,
Nieuwe ontwikkelingen renovatie en aanpassingen. O-prognose, Begeleiding uitvoerende onderhoudsbedrijven,
Contact punt bewoners – 10 uur
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•

Waar passend en noodzakelijk schakelt het bestuur deskundigheid in voor advies, dan wel technisch, financieel
en of op het gebied van governance.

Raad van Commissarissen
Vanaf 1 juli 2015 kent Rosehaghe een RvC met drie leden. De verdeling is als volgt:
•
•
•

Een voorzitter voor de Algemene Governance en contact punt voor de bewonerscommissie. (Huurder)
Een financieel expert
Een architect met ruime ervaring met Rijksmonumenten.

In de zomer van 2019 zijn de eerste twee RvC leden herbenoemd voor 4 jaar. Het derde RvC lid is gewisseld. Er is een
nieuw RvC lid met Rijksmonumenten in haar portefeuille.
Om de doelstelling van een dakpansgewijze benoemingstermijn voor de RvC te bereiken zal de voorzitter zijn functie in de
zomer van 2022 neerleggen. Een jaar voor het eindigen van zijn termijn. Hierdoor ontstaat het volgende schema:
•
•
•

2.

Voorzitter 2019 – 2022, Een jaar voor einde termijn, niet herbenoembaar, eerste termijn 2015 – 2019.
Financieel expert 2019 – 2023, einde termijn, niet herbenoembaar, eerste termijn 2015 – 2019.
Rijksmonument architect 2019 – 2023, eerste termijn en herbenoembaar voor 4 jaar.

BEWONERSCOMMISSIE

De bewonerscommissie (BC) is voor het bestuur een belangrijke gesprekspartner. Zij vertegenwoordigt de stem van de
huurders. Daarbij heeft de BC ook een belangrijke taak bij het vaststellen van het Prestatie akkoord met de Gemeenten.
Vanzelfsprekend heeft het bestuur het wel en wee en het belang van de huurders ook heel duidelijk op haar netvlies.
Toch is de discussie met de BC een belangrijke en rijke toevoeging.
Tot december 2019 kende de BC vijf leden. Daarna is het teruggelopen naar vier. Een voorzitter, een secretaris en twee
leden. Het bestuur en de BC zijn naarstig op zoek naar een vijfde lid.
Een keer per kwartaal wordt overlegd met de BC, in het voorjaar staat de huurverhoging centraal en in het najaar het onderhoud. Verder laat de BC zich bijstaan en adviseren door deskundigen van de Woonbond, gefaciliteerd door WBV Rosehaghe.

3.

HUURBELEID

Tot 2016 verhuurde Rosehaghe al haar woningen in de Daeb (Dienst Algemeen Economisch Belang) sector, sociale huur.
Na de instelling van het verscherpte toezicht eind 2015, zoals toegelicht bij de korte historie, en de noodzaak om meer
middelen te genereren is Rosehaghe begonnen woningen in de vrije sector te verhuren.
Het huurbeleid van Rosehaghe is van oudsher een met een matige huurstijging, waardoor de woonlasten van de bewoners beheersbaar blijven.
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Het huurbeleid van Rosehaghe beweegt zich in de volgende balans:
1.
2.
3.
4.

Matige huurstijging voor de zwakkere inkomensgroepen en differentiatie naar hoogte huur.
Beheersing van de gebruikskosten van de woning voor de huurder.
Het genereren van voldoende middelen voor de duurzaamheidsoperatie en andere plannen als leefbaarheid.
Woningen beschikbaar houden voor doelgroepen, bestrijden van Woonfraude

De uitdaging is punt 1 en 2 te balanceren met voornamelijk punt 3 en 4. De enorme verduurzaming opdracht gaat gepaard met een noodzakelijke financiële operationele last en ook een investering. Hoe een matige huurstijging combineren
met de duurzaamheidsoperatie vraagt een gebalanceerd huurbeleid.
Zie voor een toelichting hierop ook doelstelling 5, betaalbaarheid van de woningen.
1.

Matige huurstijging voor zwakkere inkomensgroepen en differentiatie naar hoogte huur.

In overleg met de bewonerscommissie (BC) zal dit beleid vormgegeven worden. Een kritische beschouwing door de BC
van het beleid van het bestuur om dit beleid en streven werkelijk vorm te geven. Centraal punt in het beleid is dat de nominaal hogere huren een lagere huurverhoging krijgen dan de lagere huren. Rosehaghe kent 14 woningen met een lage
huur. Deze woningen gaan ieder jaar met het maximale percentage omhoog.
2.

Beheersing van de gebruikskosten van de woning voor de huurder.

De beheersing van de gebruikskosten van de woning voor de huurder is al een focus van het bestuur. Met de volgende
stappen uit het verleden, het heden en de toekomst meent het bestuur dit invulling te geven:
a)

In mei 2013 is door Entermedio en de Huizendoktor Haarlem, een rapport opgesteld met een inventarisatie van
de mogelijke isolatiemogelijkheden en duurzaamheidsmaatregelen voor de woningen van Rosehaghe in de komende energie transitie. Dit rapport is leidend geweest voor de opvolgende besluiten en stappen van het bestuur.
b) In 2014 is gekozen om als eerste stap, samen met de dakrenovatie de dakisolatie op te pakken. Uit het rapport
van 2012 blijkt een 25% energie reductie hier haalbaar. Het dak is het grootste energie lek.
c) Na de instelling van het verscherpt toezicht in november 2015, heeft Rosehaghe zich sterk gemaakt de dakisolatie en renovatie operatie af te maken.
d) Door het succesvol uitvoeren van het herstelplan van mei 2016, gemaakt door het bestuur als verplichting voor
de Aw, was er ruimte om te starten met zonnepanelen op alle platte daken. In 2018 was de dakrenovatie isolatie klaar en zo was er ruimte om in april 2019 de eerste pilot op dertien woningen uit te voeren met 110 panelen.
e) De geplande uitrol van zonnepanelen werd vertraagd door het uitbreken van de Coronapandemie. Toch waren
in december 2019 nog 42 woningen aangesloten. De laatste woningen werden in juni 2021 aangesloten. Het
hele complex, inclusief ’t Zaeltje, hebben nu 1120 panelen 325 kW voor 141 aansluitingen via een slim verdeelsysteem.
f) Het isoleren en aanleggen van zonnepanelen vroeg een investering van €3,8 miljoen waar Rosehaghe nu €1,8
miljoen uit eigen middelen financierde, betaald heeft.

WBV ROSEHAGHE • HOOFMANSTRAAT 12B, 2013 DR HAARLEM • ADMINISTRATIE@ROSEHAGHE.NL • ROSEHAGHE.NL • KVK-NUMMER 40594387 • IBAN NL48 RABO 0326 3293 07

g)

Door de voorgaande stappen was er geen financiële ruimte om ook de woningen onder het dak te verduurzamen.
h) Zo is er met de Gemeente afgesproken om van de mogelijkheid gebruik te maken vrijkomende woningen die
aangepakt dienen te worden (nog zo’n 60) via een leegstandsvergunning, tijdelijk te verhuren. De voorwaarden
voor sollicitanten zijn overigens hetzelfde als bij Woonservice.
i) Nu, in 2021, is de verduurzamingsoperatie onder het dak aan de beurt. Zie voor de duurzaamheidsdoelen Doelstelling 2: duurzaamheid en energiebesparing
j) Het bestuur is druk aan de voorbereiding bezig en in overleg met de Gemeente een plan, aanpak, te ontwikkelen
waarmee goedkeuring wordt bereikt.
k) Op dit moment is het quotum van de toegestane woningen voor tijdelijke verhuur, gemaximaliseerd tot tien,
met negen huurcontracten gevuld.
l) Er wordt binnenkort een golf van vrijkomende woningen verwacht die een grondige renovatie nodig hebben.
m) Hierdoor wil het bestuur tijd kopen voor:
i. Overeenstemming verduurzaming Rijksmonument met Gemeente
ii. Aangaan lening van €2 miljoen bij het NRF voor versnelde uitvoer van 15 woningen
iii. Voorbereiding bestek uitvoering
iv. Inschrijfproces met verschillende uitvoerders
v. Uitvoeringstermijn van 3-5 jaar, waardoor 3-5 woningen per jaar worden gerenoveerd.
n) Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid haar maatschappelijk kapitaal (Indicatieve bestedingswaarde IBW)
goed te besteden. Zij denkt met deze plannen dat te doen.
Door deze aanpak kan het bestuur een gematigd huurbeleid voeren en zorgen dat de gebruikskosten van de woningen
voor de huurder laag blijven.

3.

Het genereren van voldoende middelen voor de duurzaamheidsoperatie en andere plannen als leefbaarheid.

Voor de zorg voor voldoende middelen voor al haar plannen, wil het bestuur van Rosehaghe de volgende besluiten nemen:
•

•

Ruimte voor het verhuren van 14 woningen aan middeninkomens met de gemaximaliseerde start huur op de
liberalisatiegrens. Voor deze inkomens zouden de huren jaarlijks door kunnen stijgen boven de liberalisatie
grens. Terwijl dat voor inkomens tussen €32.200 (2021) en onder de €40.024 (2021) een maximum huur zou blijven, de liberalisatie grens. Jaarlijks doet de wbv mee aan de inkomensafhankelijke huurverhoging. De inkomens
die hier onder vallen krijgen dan te maken met een grote procentuele stijging en eventueel boven de liberalisatiegrens (nu €752,33) uit.
Administratieve scheiding van 15 woningen, zodat die woningen in de vrije sector verhuurd kunnen worden. Het
verschil tussen de netto huurprijs tussen deze woningen en de overige woningen, beloopt ongeveer €500, = per
maand. Dit zorgt voor €90.000, = extra inkomsten jaarlijks.

Door deze besluiten kan de wbv extra middelen genereren om aan haar doelstellingen te voldoen.
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4.

Woningen beschikbaar houden voor doelgroepen, bestrijden van Woonfraude

Om de woningen beschikbaar te houden voor de doelgroepen zijn twee acties die het bestuur kan nemen:
•
•

Bevorderen van Doorstroming.
Bestrijden van Woonfraude

Voor het bevorderen van de Doorstroming heeft Rosehaghe zich aangesloten bij de eerdergenoemde regeling: “Ouder
worden en Prettig wonen” (Doelstelling 4 beschikbaarheid van de woningen). Dit geeft ouderen waarvan de woning niet
meer voldoet aan hun eisen, een mogelijkheid om met dezelfde huur door te stromen naar een seniorenwoning.
Woonfraude is voor Rosehaghe een tamelijk nieuw fenomeen. Uit het verleden werden de woningen bezet door gezinnen
en na het uitvliegen van de kinderen bewoond door de ouders. Meestal werd de woning dan tot de dood bewoond door
de langstlevende. Dit was en is een kenmerkend bewoningsritueel van de bewoners van Rosehaghe en verklaart ook het
grote aantal senioren in de wijk. Echter door de veranderingen in het woonpatroon en de vele samengestelde gezinnen
komt het nu voor dat oudere kinderen de woning van de huurder bewonen. De huurder kan dan elders bij de partner wonen. De reden en wellicht de oorzaak hiervan is het schrijnende woningtekort in de regio Haarlem Amsterdam.
Het bestuur zal bij vermoeden of melding van woonfraude altijd een advocaat inschakelen en de huurder uitnodigen voor
een gesprek. Wanneer het vermoeden blijft zal er zo nodig bewijs verzameld worden door een particulier recherchebureau. Wanneer er gegronde bewijzen zijn wordt een procedure gestart bij het falen van de laatste minnelijke aanbieding
aan de huurder om de huurovereenkomst te beëindigen. In de procedure worden de kosten van alle onderzoeken, op de
huurder verhaald.

4.

FINANCIEEL BEHEER
Meerjarenbegroting

Het voorgenomen meerjarenbeleid houdt nauw verband met de financiële meerjarenbegroting. Alle voorgenomen maatregelen moeten immers financieel verantwoord, uitvoerbaar en financierbaar zijn. Het voorgenomen meerjarenbeleid wordt
daarom meerjarig doorgerekend, op (on)mogelijkheden beoordeeld en waar nodig aangepast.
Alle aspecten van de bedrijfsvoering worden ook financieel vertaald in de meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting
wordt daartoe gevoed met inzichten over de ontwikkeling van de bedrijfslasten, (het verloop van) de lopende exploitaties,
inclusief het (lang)cyclisch onderhoud en de (afgeleide) resultaten uit financiële activiteiten. De begrotingsresultaten worden zowel als kasstromen als in vermogensopstelling gepresenteerd, inclusief (de ontwikkeling van) kengetallen en ratio’s.
Dit alles om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de langetermijneffecten van het beleid. De voorspellende waarde van
de meerjarenbegroting neemt natuurlijk wel af naarmate er verder in jaren vooruit wordt gekeken. Uitsluitend de eerstkomende vijf jaar van deze begroting worden gepubliceerd. De meerjarenbegroting wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van
de resultaten van een afgesloten jaar.
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Jaarbegroting en activiteitenplan
Beleidsvoornemens worden ieder jaar geconcretiseerd in een jaarbegroting. Dit vormt de centrale informatie in de dagelijkse bedrijfsvoering van Rosehaghe. De begroting beschrijft de voorgenomen activiteiten in enig jaar die betrekking hebben op de aanpassing van de bedrijfsvoering, zoals vervanging, verbetering of uitbreiding, de productiemiddelen en de financiering. De jaarbegroting is de financiële vertaling en inhoudelijk en cijfermatig gelijk aan het eerste jaar van de financiele meerjarenbegroting.
Tot zover de planningskant van de bedrijfsvoering. Verantwoording wordt uiteraard ook afgelegd over de realisatie van
voorgenomen activiteiten en begrotingen.
Tertiaalrapportage en liquiditeitsbegroting
Een door het bestuur vastgelegde en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde begroting vormt het mandaat voor
het bestuur om de beschreven activiteiten te plannen en vervolgens uit te voeren. Bijzondere projecten vergen afzonderlijke investeringsbesluiten goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, in overeenstemming met het investeringsstatuut. Het is dan ook logisch dat verantwoording wordt afgelegd over de uitvoering en realisatie van de plannen en de begrote bedragen ten opzichte van deze goedgekeurde stukken. Dit gebeurt iedere vier maanden door middel van een tertiaalrapportage. Deze rapportage geeft inzicht in de voortgang van de exploitatie en de voorgenomen activiteiten afgezet
tegen de uitputting van de daaraan toegekende begrote bedragen. De cijfermatige gegevens in de tertiaalrapportage worden zoveel als mogelijk gegenereerd uit de bedrijfsadministratie van de organisatie.
De liquiditeitsbegroting is gebaseerd op het kasstroomoverzicht uit de meerjarenbegroting. De liquiditeitsbegroting wordt
opgesteld voor een (voortschrijdende) periode van twaalf maanden en viermaandelijks geactualiseerd aan de hand van de
actuele stand van de banksaldi, gecombineerd met de inschatting van de voortgang van de voorgenomen projecten.
Dashboard
Het dashboard is een viermaandelijks overzicht van de meest cruciale kengetallen over de reguliere exploitatieactiviteiten
van de woningcorporatie, zoals de huurderving en de huurachterstanden. Maar ook van ratio’s als ICR, LTV en Solvabiliteit.
Dit dashboard wordt viermaandelijks besproken in het bestuur en wordt opgenomen in de tertiaalrapportage.
Rosehaghe dient, naast interne verantwoording, tevens aan externe toezichthouders verantwoording af te leggen over haar
(voornemens tot) handelen. Onder meer de extern toezichthouder (de autoriteit woningcorporaties) wordt door middel
van dPi (de prospectieve informatie) over de ontwikkelingen in de middellange termijnplannen van de corporatie geïnformeerd. Deze gegevens zijn inhoudelijk gelijk aan die van de meerjarenbegroting. We leggen jaarlijks ook verantwoording af
via de dVi (de verantwoordingsinformatie).
Voor het bepalen van de marktwaarde en van de beleidswaarde is Rosehaghe een samenwerking aangegaan met een taxatiebureau voor de marktwaarde en met Qonsio voor de doorrekening naar de beleidswaarde.
Voor de financiële planning ondersteunt Qonsio Rosehaghe eveneens door middel van het simulatiemodel WALS. In dit
simulatiemodel voor woningcorporaties komen de activa en passiva samen en worden corporatiebrede financiële kengetallen als solvabiliteit, ICR, Loan-to-Value en Dekkingsratio, geprognosticeerd. Bovendien kan er met WALS gemakkelijk en snel
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verschillende beleidsvarianten met elkaar worden vergelijken en scheelt het veel tijd bij de jaarlijkse aanlevering van de dPi
aan de toezichthouders.
Beslissingen vanuit de landelijke politiek
Beslissingen vanuit de landelijke politiek, waaronder de verhuurdersheffing, de vennootschapsbelasting en de invoering
van de ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive), hebben een grote impact op de investeringsruimte van de woningcorporaties.
Rosehaghe is tot op heden nog geen nettobetaler van vennootschapsbelasting en heeft door lage financiering niet te maken met de ATAD. Daarbij is Rosehaghe vrijgesteld van Verhuurderheffing omdat het volledige bezit van Rosehaghe Rijksmonumentaal is. Verder is Rosehaghe voor haar financiering naar het Nationaal Restauratie Fonds (NRF) gegaan, in afwijking van veel corporaties die bij het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) terechtkomen.
Wat betekent dit voor Rosehaghe?
De financiële mogelijkheden van Rosehaghe hangen in grote mate af van de landelijke politiek. We hebben minimaal een
trendmatige huurverhoging nodig voor voorgenomen investeringen in de toekomst. Het tempo van de verduurzaming van
de woningvoorraad is in grote mate afhankelijk van landelijke besluiten.
Wat is de uitdaging voor Rosehaghe?
De uitdaging voor Rosehaghe is de plannen voor de uitbreiding en verduurzaming van de woningvoorraad uit te voeren met
de door overheidsbeleid beperkte investeringsruimte.

5.

DE KWALITEIT VAN DE WONINGEN

Over de kwaliteit van de woningen is al het nodige geschreven onder de doelstelling duurzaamheid. Hier willen we als
bestuur aandacht geven aan de wbv doelstellingen die passen binnen het opereren als toegelaten instelling, waarbij verantwoording wordt afgelegd aan de RvC en de Autoriteit Woningcorporatie.
Doel van het bestuur van de wbv is om de kwaliteit van woningen te bewaken. Rosehaghe staat ervoor haar woningen
volgens een goede basiskwaliteit passend bij de status van een Rijksmonument en zoveel mogelijk volgens, in overeenstemming met de eisen van deze tijd in stand te houden. Wij hanteerden een basiskwaliteit aan de hand van een bestek.
Dit bestek is nu in revisie. Volgens het oude bestek werden tot 2016, vrijgekomen woningen gerenoveerd. Op basis van
een meerjarige onderhoudsbegroting worden projectmatige aanpassingen uitgevoerd.
De vertaling van de kwaliteit in concrete doelen zijn dat de woningen:
•
•
•
•
•

Wind en waterdicht zijn.
Veilig in gebruik zijn.
Voldoen aan de eerste twee beoordelingskaders van de NEN2765.
Dagelijks onderhoud zo inrichten dat woningen geen achterstallig onderhoud oplopen.
Planmatig onderhoud regelmatig beoordelen op kwaliteit en noodzakelijkheid.
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•
•
•
•

Aangepast worden aan het Rosehaghe duurzaamheidsplan voor de woningen, dat in ontwikkeling is.
Bijdragen aan het comfort van de bewoner.
Bijdragen aan het gemak in gebruik voor de bewoner.
Op individuele aanvraag en adres niveau aanpassen van de woning voor het vergroten van de mogelijkheden
voor bewoner, in geval deze met beperkingen te maken heeft. Wel binnen aanvaardbare en door het bestuur
bepaalde grenzen. (Te denken valt aan verhoging bij deuren voor het gemakkelijk betreden van de woning met
een rolstoel. Inpandige stoellift, aangepaste toiletpot ed.)

De laatste beoordeling in het kader van de NEN2765 keurmerk was in april 2016. De doelstelling om alle woningen binnen
of op de eerste twee beoordelingskaders te laten vallen is toen gelukt. De woningen kennen geen achterstallig onderhoud. Het bestuur neemt in overweging om in 2022, zes jaar na de vorige, deze opnieuw te laten keuren.
Rosehaghe kent korte lijnen tussen het bestuurslid onderhoud en haar huurders. De laatste zijn mondig en goed in staat
om haar wensen duidelijk te maken. Het is aan het bestuur om hier adequaat en goed, sober en doelmatig op te reageren.

6.

LEEFBAARHEID

‘Leefbaarheid in de wijken’ is een ‘hot topic’ geworden voor veel gebieden met sociale huurwoningen. De term leefbaarheid is subjectief. Om deze ervaring toch meetbaar te maken, hanteert het bestuur de volgende onderwerpen en aandachtsvelden:
•
•
•
•
•
•
•
•

De mate waarin bewoners elkaar kennen. (In Rosehaghe goed te noemen.)
Het aantal conflicten of burenruzies. (Weinig)
De verloedering of vervuiling in de wijk. (Beheersbaar, 1x per maand troep trimmen)
De mate en de wijze waarop onwenselijk gedrag wordt gecorrigeerd door andere bewoners. (Aanwezig)
De mate waarin gezamenlijk activiteiten worden ondernomen en georganiseerd. (Veel)
De mate waarin criminaliteit een voet aan de grond krijgt in de wijk. (Weinig)
De mate waarin bewoners elkaar op de hoogte houden van onwenselijke ontwikkelingen. (Groot)
De mate waarin de bewoner het contact met hier het bestuur en in het algemeen de beheerder/eigenaar van de
wijk ervaart. (Goed)

Sinds 2012 is Rosehaghe een wijk in beweging. Zoals eerder gemeld in de doelstelling 3 ‘Gemeenschapszin’ wil het bestuur de cohesie in de wijk bevorderen. Door het starten van buurtactiviteiten in 2010, de verbouwing van het gemeenschapsgebouw in 2013, het starten van ’t Zaeltje in 2014 en de oprichting van de Stichting ’t Zaeltje in oktober 2017 is er
een enorme steun gecreëerd om de cohesie daadwerkelijk vorm te geven. Centraal in al deze activiteiten staat de bereidheid van de bewoners om de activiteiten te organiseren, deel te nemen en dit fenomeen succesvol te maken. De Stichting
‘t Zaeltje kan een beroep doen op 60 vrijwilligers uit de wijk. Zonder de Coronapandemie was er iedere dag een activiteit
in ’t Zaeltje, gelukkig gaat dit na 20 september 2021 weer van start. Van eten tot bewegen, van lezingen tot soos activiteiten, van koffie drinken tot spelen, iedere dag een activiteit en soms zelfs twee.
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Resultaat van ingezet beleid van wbv en Stichting:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buren en buurtbewoners kennen elkaar.
Men spreekt elkaar aan.
Als groep wordt een individu gecorrigeerd.
Groepsapp om elkaar te informeren, zowel een sociale groepsapp als een veiligheidsgroepsapp.
Elke maand troep trimmen in de wijk, een schone wijk.
Samen allerlei activiteiten oppakken om de buitenruimte aantrekkelijk te houden.
Genereren van ideeën en initiatieven voor de wijk.
Vitale ouderen nemen zorg voor kwetsbare ouderen.
De communicatielijn naar het bestuur is kort.
Bij onrust informeren de bewoners het bestuur en die kan wanneer noodzakelijk doorschakelen naar handhavers. (Voorbeelden zijn bekend bij bestuur)

Alles tezamen maakt dat Rosehaghe goed scoort op de eerste lijst van kenmerken van leefbaarheid.
Oorspronkelijk was het doel om een brede enquête uit te zetten in 2020. Deze is door Corona vertraagd en staat nu op de
rol voor 2022. De vragen voor de bewoners variëren van ervaringen met het bestuur, het onderhoud, de leefbaarheid en
de wensen.
Rosehaghe wil de gemeenschapszin verder ontwikkelen vanuit de gedachte, dat wij allemaal samen deze unieke wijk vormen. Samen verder op weg naar de toekomst, het bouwen van een community, waarbij ieder een bijdrage levert en gebruik gemaakt wordt van ieders kwaliteiten. Dat vraagt stimulans van het bestuur en alle betrokkenen om dit met respect
voor elkaar en aandacht voor de mensen om ons heen, vorm te geven. Machtig mooi.
Zowel door de Stichting ’t Zaeltje en het bestuur van Rosehaghe worden bewoners gefaciliteerd en gestimuleerd bij het
opzetten van activiteiten, die de sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid bevorderen. Ondersteuning kan bestaan uit
bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van het gemeenschapsgebouw, in samenspraak met de Stichting ’t Zaeltje, of
door het geven van een financiële bijdrage (budget) aan de hand van een concreet, zo breed mogelijk gedragen en qua
organisatie en begroting solide plan van/voor de bewoners.
Samen zijn we Rosehaghe!

7.

COMMUNICATIE MET BEWONERS

Samen op weg naar de toekomst impliceert veel overleg. Luisteren naar elkaar, van elkaar leren en vooral ook samen
vormgeven aan die toekomst. Dat kan alleen met een interactieve, duidelijke en vooral ook toegankelijke communicatie.
Als onderdeel van de strategie is vanzelfsprekend ook een communicatieplan opgesteld met de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•
•

Regelmatige nieuwsvoorziening
Interactieve communicatie rond ontwikkelingen (strategie, plannen en uitvoering)
Actief bevorderen sociale cohesie
Enthousiasmeren bewoners (deelname activiteiten, respect voor monumentenstatus etc.)
Mobiliseren verborgen talent
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•

Inzet internet met wanneer nodig in de spaarzame gevallen behoud van ‘hard copy’-variant (als geen internet –
komt voor:))

Om een en ander te faciliteren denken wij aan de volgende media:
• Actieve internetsite voor de wbv en ’t Zaeltje gecombineerd (www.rosehaghe.nl)
• Tweemaandelijkse nieuwsbrief uitgegeven door ‘t Zaeltje
• WhatsApp groepen.
• Koffie uurtje wekelijks
• Spreekuur maandelijks
De belangrijkste onderdelen zijn de website en de nieuwsbrief voor de formele berichtgeving. Andere informatiestromen
vinden plaats via de vele informele contacten, koffie uurtje of contacten op straat.
Voor het zonnestroom project wordt met iedere bewoner individueel een contract afgesloten. Hiervoor wordt iedere bewoner bezocht en vind er een informatief gesprek plaats van ongeveer een uur. Hierbij worden ook alle noodzakelijke
bewonersgegevens, c.q. woonomstandigheden en woonwensen, geüpdatet om digitale informatie stroom mogelijk te
maken. Daarbij wordt ook geïnventariseerd waar een ‘hardcopy’ informatiebulletin noodzakelijk blijft, vanwege het ontbreken van een internetaansluiting. Met deze gegevens is het uitzetten van een enquête ook veel eenvoudiger.

NAWOORD
Een strategie nota bouwt op resultaten uit het verleden en een visionaire blik op de toekomst. De visie wordt gesteund
door de missie: Samen zijn we Rosehaghe.
Deze visie vooruit kan soms overweldigd worden door gebeurtenissen en activiteiten die haar doorkruisen. Dan vraagt dit
een aanpassing en herziening van de ingeslagen weg. Wat blijft is:
Samen zijn we Rosehaghe.
Goede reis!

Het bestuur van Rosehaghe:

De Raad van Commissarissen:

Huib Zeevenhooven, voorzitter

Paul Trumpie, voorzitter

Jeroen Reuver, penningmeester

Thomas de Gijsel, financiën

Maarten Nelissen, monument en onderhoud

Elsie de Bruyn, monument en onderhoud
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