De woningmarkt is meer dan bouwtempo en
stijgende woningprijzen
Je kunt geen nieuwssite of krant openslaan of het gaat over bouwtempo en
stijging van woningprijzen. Terecht. Deze onderwerpen verdienen aandacht. Als
Companen zoeken we met gemeenten, woningcorporaties en bouwers naar
mogelijkheden voor versnelling. Maar er is meer aan de hand.
Woonwagenbewoners zoeken hun plek. De samenwerking tussen corporaties,
huurdersorganisaties en gemeenten verdient verdieping. De organisatie van
wonen met zorg in wijken en dorpen moet beter. Wij helpen graag bij het
oplossen van deze vraagstukken. Hoe we dat doen? Dat leest u in deze
nieuwsbrief, op onze site of hoort u als u één van onze adviseurs belt.
Veel leesplezier, en een goede zomer toegewenst!

Sterker woonbeleid met
2 handreikingen

Vughtenaren aan het
woord over de woonvisie

Voor de lokale

De gemeente Vught heeft hoge

volkshuisvestingspartners zijn de
uitdagingen op het gebied van het

ambities ten aanzien van
inwonersparticipatie. Bij de

woningaanbod fors. Meer.
Betaalbaarder. Duurzamer.
Gezonder. Om hier als corporatie of
gemeente goed op in te kunnen

woonvisie ging de gemeente met
inwoners in gesprek met behulp van
een online tool. Dit inspireerde ruim
400 Vughtenaren hun mening te

spelen, hebben we
de wegwijzerwoonwagenbeleid en
de vraagbaakprestatieafspraken
ontwikkeld.

geven. Companen begeleidde dit
traject naar de woonvisie en gaf de
nieuwe manier van inspraak vorm.
Lees verder

Lees verder

Delft de lokale
woningzoekende het
onderspit?
Huishoudens in de grote steden in de
Randstad richten zich in toenemende
mate op gemeenten in de omliggende
regio’s. Meer woning voor je geld in
een rustige, groene en
kindvriendelijke omgeving. Het lijkt
erop dat de lokale woningzoekende
het onderspit delft als gemeentes
geen actie ondernemen. Companen
geeft perspectief op
sturingsmogelijkheden.

Woonzorgzones in een
hedendaags jasje
De woonzorgzones uit de jaren ’90
waren zo gek nog niet. Door een mix
van mensen met verschillende
behoeften krijgen we vitale en
gezonde wijken. Maar hoe deden we
dat ook alweer? Hoe zorgen we
ervoor dat het groeiend aantal
zelfstandig wonende mensen die
ondersteuning nodig hebben in hun
wijk kunnen blijven? Companen
onderzocht dit voor de gemeente
Amsterdam.
Lees verder

Lees verder

Taskforce wonen en

zorg geeft impuls aan
lokale samenwerking
Landelijk is de taskforce wonen en
zorg opgericht. De taskforce wil
gemeenten, corporaties en
zorgaanbieders stimuleren,
inspireren en ondersteunen bij
lokale aanpakken voor wonen met
zorg. Wij komen de taskforce dan
ook veel tegen in onze lopende
woonzorgvisies. Dat is heel
vruchtbaar. Graag brengen we
daarom een interview met één van
de ambassadeurs van de taskforce
onder de aandacht. Ambassadeur
Ronald Leushuis benadrukt de
noodzaak om hierbij naar de
bestaande wijken te kijken.
Lees zijn visie hier

