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Locatie:  Het Oude Station Houten (Philadelphia) 

 

Een stad kent geen grenzen. 

Regionale woningmarkt in 2040 in relatie tot stad en ommeland 

 

14.30u Inloop met koffie 

15.00u Opening door MKW voorzitter Marinus Kempe 

15.25u Duiding Thema 

15.30u Amersfoort en Ommeland: door Koos Koolstra (Alliantie en Woningstichting Leusden) 

Regionale samenwerking corporaties een 'must'.  Of je als corporatie nu wel of niet geloofd 

in de regionale dimensie van de woningmarkt waarin je functioneert, je hebt elkaar nodig. In 

heel veel geografische situaties bewegen woonconsumenten zich binnen een straal van zo'n 

15 km. Met name bij het zoeken van een woning, werk, voor de dagelijks levensbehoeften en 

met betrekking tot de vrijetijdsbesteding.  

Omdat zowel middelgrote steden als dorpen en kleine kernen de financiële eindjes aan 

elkaar moeten knopen, lopen ze het risico allen voor zich suboptimale beslissingen te nemen 

en daarmee hun specifieke voorzieningen en aantrekkelijkheid te verliezen. 

Woningcorporaties hebben er belang bij dat die aantrekkelijkheid optimaal is met het oog op 

het huisvesten van hun doelgroepen en de waarde van het vastgoed. Samenwerkende 

gemeenten en woningcorporaties zijn, zeker in tijden van laagconjunctuur, hard nodig met 

het oog op regionale structuurvisies, woonvisies, woningprogrammering en 

financieringsvraagstukken. 

15.55u West-Brabant: door Ruud van de Boom (Brabantse Waard) 

De grenzen van de woningmarkt houden niet op bij de geografische grenzen van de 

corporatie! Ongeacht de verschillen in bijvoorbeeld; grootte, taakopvatting, cultuur, karakter 

werkgebied, veranderopgave en maatschappelijke problematiek is er volgens mij de 

noodzaak om vastgoedstrategieën met elkaar te delen en op elkaar af te stemmen.  

Hoe doe je dat? Hoe organiseer je afstemming? Hoe ga je om met verschillen? Hoe bind je 

groot en klein? Het zijn maar enkele van de ervaringen die ik met jullie wil delen.  

Mijn thema: samenwerking in de regio heeft alleen een kans van slagen als de verschillen 

bespreekbaar worden gemaakt. 
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16.15u Ria Driessen, beleidsadviseur Bestuur Regio Utrecht (BRU)   

Het BRU bestaat sinds 1995 als samenwerkingsverband voor en door  de negen gemeenten 

van de regio Utrecht. De stadsregio faciliteert de gemeenten met kennis en bij de onderlinge 

uitwisseling  daarvan. Waar mogelijk stuurt BRU aan op het maken van concrete afspraken 

tussen gemeenten.  

BRU is in onze sector bekend vanwege de Regionale Woningmarktmonitor, maar wellicht ook 

vanwege het Integraal Regionaal Uitvoeringsprogramma op het gebied van Wonen, werken, 

mobiliteit en groen. 

Ria Driessen neemt ons mee in de voorhanden zijnde kennis van BRU op het gebied van 

regionale samenwerking en zoomt in op  hoe corporaties en gemeenten elkaar regionaal 

kunnen versterken. 

16.30u Gesprek tussen aanwezige MKW leden,  sprekers en gasten 

Aan de hand van stellingen zal een discussie worden gevoerd tussen de gastsprekers, de 

aanwezige MKW leden en hun gasten. 

Graag benadrukken we dat u meer dan welkom bent om uw lokale of regionale bestuurder 

dan wel ‘counterpart’ als introducé mee te nemen. 

18.00u Borrel  

18.30u Diner  

Het diner is facultatief. 

20.00u Sluiting 

 


