
Strategisch plan
Voor de periode 2021-2025 hebben we een nieuw strategisch plan 
‘Omdat goed wonen belangrijk blijft’
Wonen, het hebben van een thuis is een belangrijke voorwaarde voor 
maatschappelijke deelname van iedereen. Iedereen moet wonen. 
Wonen is een mensenrecht. SallandWonen is er om mensen te laten wonen 
als ze het zelf niet kunnen regelen. Met het nieuwe strategische plan 
laten we aan de buitenwereld zien wie we zijn en waar we voor staan. 

Westdorp afgerond 
In Westdorp zijn 194 woningen klaar voor de toekomst. Er is anderhalf 
jaar hard gewerkt om de woningen te verduurzamen en onderhoud uit 
te voeren. De woningen in de wijk Westdorp in Raalte zijn in de jaren ’60 
van de vorige eeuw gebouwd en waren aan een opknapbeurt toe. Het is 
even doorbijten geweest voor de bewoners. Nu wonen ze weer in een 
comfortabele energiezuinige woning. Bijna alle woningen hebben gemiddeld 
energielabel A en alle kleine en grote gebreken zijn verholpen. 98% van 
de bewoners heeft gebruik gemaakt van het aanbod voor zonnepanelen.

Rookmelders
Omdat rookmelders vanaf 1 juli 2022 verplicht zijn is er hard gewerkt 
om dit mogelijk te maken. Er zijn 12.500 rookmelders geplaatst. 

Broekslag 
Samen met Salverda zijn we bezig met het verduurzamen we 100 woningen 
in de wijk Broekslag. Tegelijk met het onderhoud brengen we energie-
besparende voorzieningen aan om het comfort in de woningen te verhogen. 
Een flinke klus waarvoor zelfs veel bewoners van de duplexwoningen 
tijdelijk verhuisd zijn naar een logeerwoning. Vlak voor de zomervakantie 
was er tijdens de lunch een frietkraam aanwezig. Leuk om met de 
bewoners uit de wijk en alle medewerkers in de bouw aan te schuiven. 

Burendag 
De bewoners aan de Maisakker in Heino hebben een cheque 
ontvangen van 400 euro. Zij hebben het leukste initiatief voor de 
burendag. Onder de noemer ‘Maak Maisakker Mooier” zijn er op 
zaterdag 25 september bloemenmanden en muurbakken opgehangen 
en opnieuw beplant. Dat gaat er heel mooi en groen uitzien. 
Natuurlijk is de dag afgesloten met een buurtborrel/barbecue. 
Goed voor de saamhorigheid en leefbaarheid.

Wooncrisis & prestatieafspraken
De Gemeenten Olst-Wijhe en Raalte, de huurdersorganisaties en
SallandWonen hebben afspraken gemaakt over wonen in Salland.
Dit jaar was nieuwbouw een belangrijk onderwerp van gesprek.

Groenste burenchallenge
Wie verdient een dag een tuinman? Dat is de heer Magar geworden. 
Hij is opgegeven door zijn buurman en krijgt een dag hulp van 
Marc (van Binnenpoorte hoveniers) om zijn tuin op te knappen. 
Een mooi gebaar want de heer Magar zit in een rolstoel en dat 
maakt het lastig om zelf je tuin te onderhouden. Fijn dat er een plek 
in de achtertuin komt voor beplanting. Verder maken we een 
verrijdbare plantenbak die de heer Magar zelf kan onderhouden. 
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Salland II
Aan de rand van de nieuwbouwlocatie Salland II in Raalte 

hebben 16 blije huurders de sleutels van hun duurzame, 
compacte en betaalbare buitengewoonthuiswoning ontvangen.

Bij 10 van deze woningen hebben huurders die een huurwoning met 
minimaal 3 slaapkamers achterlaten, voorrang gekregen. Hiermee 
willen we kleine huishoudens helpen om sneller door te verhuizen 

naar een kleinere, betaalbare en duurzame woning die bij hen past. 

Wijhe Oudheidkamer
Met een film laten wij zien hoe een karakteristiek pand 

is verbouwd tot 6 duurzame en betaalbare appartementen. 
De Oudheidkamer, ook bekend onder de naam 

‘het Wijhes Museum’is een gemeentelijk monument en 
onderdeel van het waardevolle dorpsgezicht van Wijhe. 

Fotodag met hulp van het klantenpanel
We willen ons klantenpanel meer benutten om met ons mee te 

denken. We hebben een oproep gedaan voor nieuwe leden en ook 
gevraagd of huurders mee willen werken aan een fotoreportage 

voor onze website. Een leuke dag om huurders te spreken en 
foto’s te maken in hun eigen omgeving. 

De Maten
Een nieuw huis zonder verhuizen? Verduurzaming in beeld!

In de Maten hebben 99 woningen een compleet andere uitstraling 
gekregen. Een andere gevel, een nieuw dak: voor veel bewoners 
voelt het als een nieuw huis zonder verhuizing. In samenwerking 

met onze ketenpartner Mateboer hebben wij deze werkzaamheden 
uitgevoerd om zo duurzame woningen te creëren. Wij hebben de 

ingrijpende veranderingen en hoe de bewoners dit hebben ervaren 
vastgelegd in een video.  

SMP Soorten Management Plan 
SallandWonen heeft samen met Provincie Overijssel een 

soortenmanagementplan (SMP) gemaakt. In dit plan is opgeschreven 
hoe dieren beter kunnen worden beschermd en een woonplek in en 

rondom onze woningen krijgen. Het SMP is tot stand gekomen samen 
met tientallen vrijwilligers. Zij hebben samen met ecologen de 

afgelopen 2 jaar vogels en vleermuizen geteld in Raalte, 
Heino, Olst en Wijhe. Op die manier is in kaart gebracht waar de 

beschermde diersoorten zoals gierzwaluwen, vleermuizen, 
huismussen en andere stadsvogels zich bevinden.

Deze film is hierover gemaakt

Deelhuus 
Twee vrienden pakken de kans aan om op zichzelf te gaan 

wonen in het eerste Deelhuus van SallandWonen. Het Deelhuus 
biedt alleenstaande jongeren, vanaf 18 t/m 27 jaar de kans om 

samen met een vriend of vriendin op zichzelf te wonen voor 
maximaal 5 jaar. Daarna is het de bedoeling dat ze doorstromen. 

Beide krijgen een eigen huurovereenkomst. Op de bovenverdieping 
hebben ze een eigen slaapkamer. De badkamer, de begane 

grond en de tuin zijn gemeenschappelijk. 
Ze delen samen de woonkosten.  
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https://www.sallandwonen.nl/over-ons/omdat-goed-wonen-belangrijk-is-en-blijft/strategisch-plan-van-sallandwonen/
https://www.youtube.com/watch?v=nx7evCF3Up4
https://www.youtube.com/watch?v=EyTr0fDNXrs
https://www.youtube.com/watch?v=oLo1e2bFWyY
https://www.destentor.nl/salland/fabian-21-en-tony-20-bewoners-van-eerste-deelhuus-van-raalte-gelijk-een-biertje-gepopt-toen-we-het-hoorden~a3250706/

