
 
 

 

 
 

 

 

Rotterdam, december 2020 
 
Betreft: fusie woningcorporaties Onze Woning en Habion 
 
 

Geachte relatie, 

  
Eerder dit jaar bent u al geïnformeerd over het voornemen van Onze Woning en Habion om per 1 
januari 2021 te gaan fuseren. Inmiddels kunnen wij u melden dat de fusie daadwerkelijk gaat 
plaatsvinden. Vanaf die datum gaan de woningcorporaties verder onder de naam Habion. Dit 
samengaan levert beide partners waar met name bewoners en buurt van profiteren. U leest er meer 
over in de kennismakingsflyer die bij deze brief zit. 

 
Meer mogelijkheden door krachtenbundeling  
De krachtenbundeling betekent voor de wijk 110-Morgen in Rotterdam de mogelijkheid om investerin-
gen in nieuwbouw en duurzaamheid te doen en de betaalbaarheid van onze woningen te waarborgen. 
Met de fusie ontstaat er een financieel robuuste en professionele organisatie. Voor onze huurders en 
woningzoekenden houden we de dienstverlening op peil en zullen we deze verder uitbreiden. Ons 
kantoor op het Minervaplein blijft geopend.  

 
Wie is Habion? 
Habion is een landelijk werkende woningcorporatie, gevestigd in Utrecht, die zich richt op de huisves-
ting van ouderen. De woningcorporatie is al eigenaar van twee woongebouwen in 110-Morgen. Door 
uitbreiding van het bezit in deze wijk ontstaan er meer mogelijkheden voor ouderen, maar ook voor 
andere doelgroepen om samen te wonen. Op www.habion.nl vindt u meer informatie. 
 
Wat verandert er voor onze samenwerking? 
Voor de huidige samenwerkingsverbanden verandert in eerste instantie niets, wel zult u soms nieuwe 
gezichten bij de overleggen zien. 
 
Hoe kunt u ons bereiken? 
Voor huur- en woonzaken blijft ons kantoor aan het Minervaplein 1 in Rotterdam geopend. Daar kunt u  
ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en bereikbaar via 
telefoonnummer 010 422 80 60 (vanwege coronamaatregelen kunnen openingstijden afwijken). Ons 
emailadres is woonservice@habion.nl.  
Voor overige zaken belt ons telefoonnummer in Utrecht: 030 220 4704. Of u mailt naar info@habion.nl  
 
 

Met vriendelijke groet, 

Onze Woning       Habion    

  

        

Evert Remmerswaal      Peter Boerenfijn 

directeur       directeur 


