
Vooruitblik 2022
Samen bouwen we door aan betaalbare en duurzame 
woningen op een fijne plek. In Delfzijl-Noord doen we 
dit volgens een integrale gebiedsvisie, waarin de fysieke 
en sociale opgave samenkomen. 

Voldoende 
woningen

127 

Brandmelderactie gereed
Al onze woningen zijn voorzien van brandmelders.

ca. € 340.000 
leefbaarheidsbudget beschikbaar 
voor Eemsdelta

Woonplezier is meer dan een woning. Daarom gaan we ook in 2022 met 
jullie in gesprek over de leefbaarheid en de veiligheid in ons gebied.  

Fijn en veilig wonen

Wonen met een PLUS

Nieuwe  
woningen
start bouw.

Escaperoom voor kinderen

Paashaasactie Nieuwe buurtwoning

Circuskaarten uitgedeeld aan huurders

Bedanken buurtbewoner Pieter 
(Simonszand Delfzijl)

Met elkaar namen we afscheid van de Balticparkflat

Opruim- en speeldag Borkumerrif 
Delfzijl

Fijn en veilig  
wonen

We werken in de wijk. 
Dichtbij onze huurders en samen 
met onze partners. Wonen is meer 
dan stenen. 

Trotse nieuwe bewoners nieuwbouw-
woning Schrijversbuurt krijgen sleutel.  
Deze woningen zijn gebouwd voor 
bewoners die door de versterking 
verhuizen.

Met elkaar zorgen we voor een fijne woonomgeving 

Oude bewoners verwelkomen nieuwe bewoners

Paasactie met Biblionet in 
Wilhelminaheem en de Marsburg

Met elkaar in verbinding tijdens de versterking

“ Wat ontzettend leuk dat 
Acantus aan ons denkt, 
juist ook in deze gekke 
coronatijd. Heel erg 
bedankt!”

Quote van bewoner

“ Samen werken we  
aan leefbaarheid”

Acantus

Meneer helpt buurtbewoners met het 
onderhouden van de tuin en andere karweitjes.

Terugblik 2021
Samen werkten we aan voldoende betaalbare 
woningen in een fijne en veilige leefomgeving. 
In Delfzijl-Noord doen we dit op basis van 
het Sociaal Programma, een samenwerking 
van bewoners, gemeente Eemsdelta, 
Cadanz Welzijn en Acantus. 

133*
nieuwe 

woningen
*start of oplevering in 
2021.

69* 
woningen

gesloopt  

Voldoende woningen

Versterkings
werkzaamheden
Oldiekflat en Naterijflat 
afgerond.

4 vaste 
aannemers
Met Fijn Wonen, Trebbe 
Bouw, Plegt-Vos en Paas 
B.V kunnen we doorgaan 
met nieuwbouw en 
verduurzaming. 

54 woningen verduurzaamd
Kleine Belt.

Acceptabele woonlasten
€

€
€

22 nieuwe woningen aan de Polarisweg/Betingehof

Eemsdelta
Samen met Bewonersplatform Delfzijl en de gemeente Eemsdelta

Uitvoering woonlasten 
akkoord Acantusbreed
•  Inzet energiecoaching huurders 

en VoorzieningenWijzer.
•   Huurverhoging maximaal 

inflatievolgend.

Acceptabele  
woonlasten

€
€

€


