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Bouwen gebeurt vaak binnen de kernen en dat is best complex. Een 
woningbouwproject kan daardoor al snel stil komen te liggen. De provincie 
Utrecht wil, vanwege de enorme bouwopgave die we hebben, voorkomen dat 
projecten vertraging oplopen. Daarom is een netwerk van hands-on experts 
opgezet: TEMPO. De experts in het netwerk helpen uw project (weer) versnellen, 
of laten zien welke vertraging er dreigt. Kosteloos en altijd via maatwerk. 
 

  

  

Met TEMPO van planfase naar uitvoering 
Met het Uitvoeringsprogramma Versnelling Woningbouw spant de provincie Utrecht zich 
in om de bouwsnelheid te verhogen. Het multidisciplinaire netwerk TEMPO is onderdeel 
van dit programma. Hiermee helpen we woningbouwprojecten van de planfase naar de 
uitvoering te brengen. 

https://mailchi.mp/3366b92abed2/schakel-experts-in-om-te-versnellen-met-innovatieve-oplossingen?e=24a7675053
https://www.versnellingwoningbouw.nl/
https://vimeo.com/650429022


 

 
Innovatieve oplossingen 
Als u voor een gemeente of woningbouwcorporatie werkt, kunt u een aanvraag doen 
voor kortdurende ondersteuning bij het project of de gebiedsontwikkeling waar u aan 
werkt. De experts hebben veel ervaring in het werkveld. Ze geven praktisch advies, 
kijken met een frisse blik en zijn doorgewinterd in het bieden van innovatieve 
oplossingen voor elke vraag. 
 
Versnel ook met TEMPO 
Volgens gedeputeerde Rob van Muilekom is het netwerk meer dan nodig: “We hebben 
de ambitie om in deze provincie 10.000 woningen per jaar te bouwen waarvan in ieder 
geval de helft in het betaalbare segment. Dat is geen gemakkelijke opgave in deze tijd. 
Daarom moeten we hard werken om sneller woningen te bouwen. De specifieke 
expertise van TEMPO draagt bij aan deze versnelling. Ik doe dan ook de oproep aan 
gemeenten, woningcorporaties en bewonerscollectieven om contact met ons op te 
nemen als men knelpunten ervaart.” 
  

Meer informatie 
Op de website van het programma Versnelling Woningbouw leest u meer 
over TEMPO, 
over de experts in het netwerk en over hoe een aanvraag verloopt. 
 
Stel uw vragen of dien meteen een aanvraag in bij de contactpersonen hieronder. Geef 
daarbij aan of u denkt dat het project voldoet aan de randvoorwaarden. 

 
Contact opnemen met TEMPO 

• Marleen van Dongen, coördinator TEMPO, e-mail 
naar marleen.van.dongen@provincie-utrecht.nl of bel 06 18 52 01 85. 

• Ilse van de Pol-van Dijk, coördinator TEMPO, e-mail 
naar ilse.van.dijk@provincie-utrecht.nl of bel 06 40 98 22 55. 

https://www.versnellingwoningbouw.nl/
https://www.versnellingwoningbouw.nl/tempo
https://www.versnellingwoningbouw.nl/tempo/over-het-netwerk
https://www.versnellingwoningbouw.nl/tempo/hoe-vraag-ik-ondersteuning-aan
https://www.versnellingwoningbouw.nl/tempo/wanneer-schakel-ik-hulp#randvoorwaarden
mailto:marleen.van.dongen@provincie-utrecht.nl
mailto:ilse.van.dijk@provincie-utrecht.nl


  

  

 

  

 

   

  

 

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

 

 

https://versnellingwoningbouw.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=7c794e8cd64d7189b7d90debc&id=7ae9aac9ec&e=24a7675053&c=4f7f0a864c
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/wonen/programma-versnelling-woningbouw

