Jaarplan 2021
Inleiding
Als gevolg van de corona-crisis zal zeker in het eerste halfjaar van 2021 normaal
functioneren niet of nauwelijks mogelijk zijn. Hopelijk kunnen vanaf september de
werkzaamheden weer op de gewone manier uitgevoerd worden en zijn fysieke overleggen
weer mogelijk. Tot die tijd zullen overleggen met gemeente, Thuisvester en andere partijen
vooral telefonisch of via video-vergaderingen plaatsvinden.
Vanwege het feit dat het jaarplan 2020 door corona niet uitgevoerd kon worden, zijn de
speerpunten van 2020 overgenomen voor het jaar 2021.
Speerpunten
Belangrijke aandachtspunten voor HVO binnen de prestatieafspraken zijn kwaliteit van de
woningen, betaalbaarheid, energetische maatregelen, levensloopbestendige woningen,
gedifferentieerd bouwen, leefbaarheid en duurzaamheid. HVO zich in voor meer sociale
huurwoningen en vraagt daarvoor nadrukkelijk aandacht bij de ontwikkeling van
nieuwbouwprojecten.
HVO wil op het gebied van leefbaarheid en buurt in actie in 2021 ook de jeugd betrekken
met hun ideeën. Dit in samenspraak met gemeente en Thuisvester.
Daarnaast blijft HVO in verband met het langer zelfstandig wonen, voortdurend aandacht
vragen voor het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van openbare voorzieningen en
winkels, zodat ook ouderen en gehandicapten op eenvoudige wijze hier gebruik van kunnen
maken. Dit is ook onderwerp van gesprek bij de prestatieafspraken.
Doordat de invloed van HVO op diverse punten groter wordt, is het van belang om ook
huurders zelf te raadplegen. Dit blijft een van de belangrijke speerpunten voor 2021.
Daarom zet HVO zich in voor nauwere samenwerking met organisaties die zich richten op
buurtgerelateerde activiteiten
PR
De bedoeling is om in 2021 de PR een flinke boost te geven. Om onze achterban beter te
informeren of benaderen, zijn we van plan om meer gebruik te maken van de geschreven
pers, Facebook en de website.
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