
 
  
  
  

 

Bekijk deze e-mail in uw browser  
  

  

  

 

In de provincie Utrecht maken overheden, woningcorporaties en marktpartijen 

zich samen sterk voor de aanpak van het woningtekort. We bundelen onze 

slagkracht, creativiteit en innovatievermogen. Zo bouwen we aan een provincie 

waarin iedereen een passende woning kan vinden. Via deze nieuwsbrief houden 

wij contact met u als partner in de Utrechtse woonaanpak. Blijf op de hoogte en 

doe mee!  

 

  

 

  

https://protect-de.mimecast.com/s/H0NfC160pDSM3kMlcLWpzN?domain=mailchi.mp


 

 

Woningen in aanbouw.  

  

 

30 mei: seminar Bouwen aan een gezonde 

leefomgeving voor iedereen? Het kàn sneller 

Jaarlijks moeten er in onze provincie zo’n 10.000 woningen bij komen om het oplopende 

woningtekort tegen te gaan. Woningen die snel gebouwd kunnen worden, prettig zijn om 

in te wonen, goed zijn voor de planeet en ook nog eens betaalbaar. Maar in hoeverre 

zijn al deze voorwaarden verenigbaar? Wie dekt de kosten van al die betaalbare 

woningen? Hoe verhouden hoogbouw, verdichting en leefbaarheid zich tot elkaar? Deze 

uitdagingen vragen om samenwerking en planvorming met alle partijen die zich met 

woningbouw bezighouden. De woningbouwplannen van het nieuwe kabinet geven hier 

een belangrijke impuls aan. Overheid, kennisinstellingen, corporaties en markt 

ontmoeten elkaar op deze bijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 

zijn. Lees meer  
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Sedum filtert fijnstof uit de lucht en zet CO2 om in zuurstof. Bovendien zuivert het 

regenwater en verbetert het de leefomgeving van vogels, vlinders en insecten.  

  

 

Convenant Duurzame Woningbouw: belangrijk dat 

iedereen meedoet 

Volgens Arjan Ton, directeur en mede-eigenaar van de Bolton Groep, hebben we met 

het convenant Duurzame Woningbouw een fantastisch vertrekpunt om sneller en 

duurzamer te gaan bouwen. Overheden, bouwpartijen, woningcorporaties, 

waterschappen en projectontwikkelaars werkten samen aan één overkoepelend 

convenant. Streven is dat heel bouwend en ontwikkelend Nederland zich hieraan 

committeert. Ton gaat voorop in de strijd. Lees meer  
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Gemeente Utrecht zet vol in op tijdelijke 

huurwoningen 

Om het tekort aan betaalbare woningen in de provincie aan te pakken, stimuleert de 

provincie Utrecht de bouw van tijdelijke woningen. De provincie werkt samen met 

gemeenten bij het zoeken naar locaties, door kennis te delen en door bij te dragen aan 

een positieve businesscase. Een van de gemeenten die voortvarend aan de slag is 

gegaan is de Gemeente Utrecht. De gemeente heeft de ambitie om tot 2026 jaarlijks 

zo’n 700 tot 1050 tijdelijke sociale huurwoningen te realiseren. Waarvan een derde voor 

aandachtsgroepen, zoals studenten, arbeidsmigranten, statushouders en mensen die 

vanwege privé-omstandigheden met spoed op zoek zijn naar een woning. Een opgave 

die door de opvang van mensen uit de Oekraïne nog urgenter wordt. Ga er maar aan 

staan. 

Hoe staat het nu met die ambities? En waar loopt de gemeente tegenaan? Een gesprek 

met Rita van der Meulen, coördinator Versneld tijdelijke woonruimte toevoegen van de 

gemeente Utrecht. Lees meer  
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De Westerwal, gemeente Oudewater. Hier komen straks bijna 100 woningen.  

  

 

Bijna 100 nieuwe woningen voor de Westerwal  

Gemeente Oudewater en de provincie Utrecht werken intensief samen om het 

industriegebied de Westerval te ontwikkelen tot een woonwijk. In maart 2022 was het zo 

ver en ging het bouwbord de grond in. Nieuwbouw de Westerwal wordt een prachtig 

woongebied met bijna 100 woningen. Lees meer  
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Woningbouw  

  

 

TEMPO: van vertragen naar versnellen in je 

woningbouwproject    

Moeite met het rondkrijgen van de grondexploitatie in je project? Of dreigt vertraging 

vanwege beschermde planten- en diersoorten? Neem contact op met TEMPO, het 

expertisenetwerk van de provincie. Deze professionals op het gebied van 

procesmanagement, planeconomie, financiering & transformatie, contractvormen & 

juridisch, participatie, RO & plan- en gebiedsontwikkelingsproces, ontwerp, 

duurzaamheid, natuur & milieu en mobiliteit helpen je snel en gratis op weg. 

  

Lees hier welke experts jou kunnen helpen en hoe je hulp aanvraagt.  

 

  

 

  

Contact programma Versnelling Woningbouw 

• Menno Smit, coördinator regio U16, menno.smit@provincie-utrecht.nl 

• Jannine Wessels-Martens, coördinator regio FoodValley, 

jannine.wessels@provincie-utrecht.nl 
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• Nicoline Hanny, coördinator regio Amersfoort, nicoline.hanny@provincie-utrecht.nl  

• versnellingwoningbouw@provincie-utrecht.nl 

  

 

  

 

    

  

 

  

 

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden.  
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