
Prestatieafspraken 2020-2021: voor een aantrekkelijke woonstad

De Rotterdamse woningcorporaties, huurdersorganisaties en 
gemeente Rotterdam werken samen aan de aantrekkelijkheid van 
Rotterdam als stad om in te wonen. In de prestatieafspraken  
2020-2021 zijn afspraken gemaakt hoe we dat doen. Naast de  
thema’s Wijken in balans, Energietransitie en Langer thuis  
maken we ook afspraken over:  
• Beschikbaarheid
• Betaalbaarheid en schuldpreventie
• Huisvesting van urgente doelgroepen
• Wijkveiligheid en Leefbaarheid
Dit doen we samen met onze woonpartners: Woonstad Rotterdam,

Havensteder, Vestia, Woonbron, SOR, Laurens Wonen, SSH, Ressort  

Wonen, Wbv Hoek van Holland, BVOW, Bewonersraad Woonbron 

(CPRW), Huurdersplatform SOR, Huurderscommissie Laurens  

Wonen, Huurdersvereniging Rozenburg, Huurdersvereniging  

Houdt Zicht, Huurdersplatform BVOW, Huurdersvereniging BOKS, 

Huurdersraad Vestia

U kunt alle afspraken nalezen op www.rotterdam.nl/prestatieafspraken

  
dam  

Wijken in balans

Meer evenwicht in  
woningaanbod per  
wijk door verkoop en  
verschuiving naar  
middensegment van  
corporatiewoningen

Meer samenwerking  
om herhuisvestingsopgave  
te stroomlijnen

Tot en met 2024 worden in het kader
van het Nationaal Programma Rotter
Zuid, op Rotterdam-Zuid ruim 4.600 
corporatie-woningen verbeterd of   
nieuw gebouwd    

Start bouw van ruim 2.800 
woningen in 2020-2021, 
hiervoor moeten ruim 1.000 
woningen worden gesloopt

Ruim 7.000 renovaties  
in 2020-2021

€
Ruim een miljard euro aan 
investeringen in de Rotterdamse 
woningvoorraad toegezegd

Energietransitie

Maatregelen voor  
klimaatadaptatie,  
vergroening en circulair  
krijgen steeds meer  

Uitgangspunt is dat  
duurzaamheidsmaatregelen 
tot gelijke of  lagere  
woonlasten leiden

Bijna 10.000 woningen  
aardgasvrij of  in  
voorbereiding daarop
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B
C
D
E
F
G

Op de energie-index  
verbeteren de corporatie- 
woningen van 1,63 in  
2019 naar 1,47 in 2025.  
De corporatievoorraad  
nadert daarmee een  
gemiddeld label B. 

De corporaties participeren  
in de gebiedsaanpakken
aardgasvrij in Reyerdijk- 
Heindijk, Rozenburg,  
Prinsenland-Lage Land,  
Bospolder-Tussendijken  
en Pendrecht

  

Langer thuis

Voorlichting van huurders
over brandveiligheid  
en fysieke maatregelen  
om brandveiligheid  
te verbeteren

Realisatie van ouderenhubs  
Prinsenland/Lage-Land, Hoogvliet 

Toevoegen van ruim 1.000 rollator  
toe- en doorgankelijke woningen met  
nieuwbouw en verbeteringen in  
bestaande woningvoorraad

Samen optrekken om woonvoorzieningen
te realiseren waarin zelfstandig wonen 
met (verpleeg)zorg mogelijk wordt  
gemaakt en het bouwen aan vitale
woongemeenschappen voor ouderen.

aandacht




