
Patrimonium heeft haar plannen voor 2020 klaar 

Jaarlijks legt Patrimonium haar plannen voor het komend jaar vast en maakt zij een doorkijkje naar de komende jaren. In haar 

begroting 2020 laat Patrimonium zien wat de voorgenomen activiteiten vanaf 2020 zijn. 

Betaalbaar wonen 

Wij blijven veel aandacht schenken aan de betaalbaarheid van het wonen op Urk. De methodiek van passend toewijzen van de 

rijksoverheid volgen wij hierbij. Maar wij willen ons ook inzetten voor de vroegsignalering van betalingsproblemen en met behulp van 

ons huurbeleid zorgen voor een goede buurtopbouw. 

Daarnaast constateren wij een toename van mensen die een beroep op ons doen vanwege de uitstroom uit instellingen en de 

extramuralisering van de zorg. Samenwerking met derden wordt daarbij belangrijker, omdat naast het wonen vaak een vorm van zorg 

of begeleiding noodzakelijk is. Het bieden van een thuis gaat verder dan het huren van een woning. 

Beschikbaarheid woningen 

Wij willen ons ook blijven inzetten voor voldoende huurwoningen op Urk. De sterke groei van Urk vraagt ook om een groei van het 

aantal sociale huurwoningen. Wij zien vooral een sterke groei van het aantal senioren dat een beroep doet op passende husvesting. 

Een andere tendens die wij waarnemen is dat alleenstaande jongeren geen mogelijkheden hebben op de koopmarkt en daarom een 

beroep op ons doen. 

Komend jaar wil Patrimonium starten met de bouw van 9 starterswoningen en 39 appartementen voor 1 en 2 persoonshuishoudens. 

Daarnaast willen we met zorginstellingen woonoplossingen uitwerken voor 12 jongeren met een beperking en voor 9 partners van 

senioren die in een verpleegafdeling wonen. In totaal werken we concreet aan 69 nieuwe wooneenheden in 2020. 

Duurzame woningen 

Duurzaamheid is niet meer weg te denken in de woningbouw. Het woningbezit van Patrimonium staat er al goed voor, bijna alle 

woningen hebben een groen energielabel (A-, B- of C-label). Uiteindelijk moeten alle woningen in 2050 van het gasnet afgesloten zijn 

en dus op een andere manier worden verwarmt. Onze aandacht gaat eerst uit naar het goed isoleren van woningen. Daarna kunnen 

we nadenken over een andere vorm van verwarmen van de woning en het beperken van de elektriciteitsdraad. Hierbij richten we ons 

ook op de wijkenergieplannen van de gemeente Urk. Iedere gemeente moet plannen maken over wanneer, welke wijk, op welke wijze 

van het gas wordt afgesloten en hoe de warmtevraag wordt opgelost. In2020 bereiden we een dakrenovatie voor van 45 woningen. 

Wilt u meer lezen over onze plannen? Klik hier voor onze volledige begroting 2020 

https://www.patrimoniumurk.nl/bestandenadmin/organisatie/begroting2020.pdf

