WONEN LIMBURG VOERT
JURIDISCHE SCHEIDING BINNEN
ENKELE MAANDEN IN ALLE
PROCESSEN EN SYSTEMEN DOOR

Door een wijziging in de Woningwet moesten alle woningcorporaties in Nederland
per 1 januari 2018 hun werkzaamheden onderverdelen in twee categorieën.
De eerste categorie betreft de huisvesting onder de huurtoeslaggrens en
maatschappelijk vastgoed. De tweede categorie bestaat onder meer uit het
aanbieden van huisvesting boven de huurtoeslaggrens en overig vastgoed.
Wonen Limburg koos ervoor om de organisatie op te splitsen in een
maatschappelijke en een meer commerciële tak.
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maart 2018 ingeruimd als nazorgperiode, maar we

Wonen Limburg is de grootste woningcorporatie van Limburg.
De woningcorporatie beheert met zo’n 250 medewerkers ruim 26.000 woningen
en maatschappelijk vastgoed in de hele provincie en in het aangrenzende
Zuidoost-Brabant. Het hoofdkantoor staat in Roermond: het Wonen Limburg Huis.
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