Gezamenlijk persbericht
Vianen, 6 december 2018

Ondertekening prestatieafspraken 2019
Donderdag 6 december ondertekenden wethouder Harry van Tilburg van gemeente
Vianen, Ed de Groot, directeur-bestuurder van LEKSTEDEwonen en Arie Baauw,
voorzitter van het Huurdersberaad, de prestatieafspraken over wonen voor 2019.
Prestatieafspraken
De geactualiseerde prestatieafspraken betreffen een verlenging voor een jaar van de afspraken,
zoals deze in 2016 zijn vastgelegd tussen de drie partijen in de overeenkomst ‘Samenwerken aan
prettig wonen; Prestatieafspraken Vianen 2015 – 2018’.
De prestatieafspraken gaan over de kwaliteit en het verduurzamen van bestaande huurwoningen.
Daarnaast zijn er afspraken over de productie van nieuwe huurwoningen op het grondgebied van
Vianen. De afspraken gaan vanzelfsprekend ook over de verhuur van woningen waarbij
doelgroepen, beschikbaarheid en betaalbaarheid belangrijk zijn. LEKSTEDEwonen blijft in 2019 de
woningen verhuren via WoningNet regio Utrecht.

Relatie met Vijfheerenlanden:
Dit jaar zijn de biedingen van de drie corporaties in de drie gemeenten (Vianen - LEKSTEDEwonen;
Leerdam - Kleurrijk Wonen; Zederik - Fien Wonen) nog niet gezamenlijk vormgegeven. Wel zijn de
drie woon-wethouders en de drie corporatiedirecteuren al enige tijd in gesprek over de gevolgen
van de gemeentelijke herindeling voor het woonbeleid, de regionale woningmarktvorming en de
gevolgen voor de woningzoekenden.
De drie corporaties brengen medio 2019 een bod uit voor het jaar 2020 en dat bod heeft betrekking
op de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Ondertekening prestatieafspraken 2019

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Onderschrift foto
Onder het toeziend oog van Diane Breedveld en Bas den Breejen (leden dagelijks bestuur Huurdersberaad
LEKSTEDEwonen) ondertekenen Ed de Groot (directeur-bestuurder LEKSTEDEwonen), Harry van Tilburg
(wethouder Wonen gemeente Vianen) en Arie Baauw (Voorzitter Huurdersberaad LEKSTEDEwonen) de
prestatieafspraken over wonen voor 2019.
Deze foto kunt u vrij van rechten gebruiken.

Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact op met:
LEKSTEDEWONEN

Vincent Beringen, Stafmedewerker Wonen
E-mail: vberingen@lekstedewonen.nl
Telefoon: (06) 10 950 712
Gemeente Vianen/BVO Vijfhereenlanden
Indira Scholtmeijer, Communicatieadviseur (Team Bedrijfsadvisering)
E-mail: i.scholtmeijer@vijfheerenlanden.nl
Telefoon (088) 599 73 30
Stichting Huurdersberaad LEKSTEDEwonen Vianen
Arie Baauw, Voorzitter
E-mail: huurdersberaad@huurdersberaadvianen.nl

