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Goed nieuws: we liggen op schema!

Zoals het er nu naar uitziet halen we het doel om vóór
2030 zeker 35.000 nieuwe woningen te realiseren. Maar
we zijn er nog niet. De plannen moeten nog iets sneller
van het papier afkomen en daadwerkelijk gerealiseerd
worden, zo laat de geactualiseerde
Woningmarktmonitor ons zien. Gelukkig werken we hier
met alle 18 gemeenten en marktpartijen hard aan.
Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de
voortgang van de Woondeal en ontdekt u ook
inspirerende verhalen van unieke woningbouwprojecten
in onze regio. Voor nu wens ik u een ontspannen zomer
toe én veel leesplezier met deze nieuwsbrief! 
 
Wijnte Hol – wethouder gemeente Overbetuwe en
bestuurlijk aanspreekpunt Woondeal

Nieuwe Regionale

Woningmarktmonitor: versneld

bouwen nog steeds op schema

Het doel van de Woondeal om voor 2030
zeker 35.000 nieuwe woningen te
realiseren, is nog steeds haalbaar. Dat
blijkt uit de cijfers van de Regionale
Woningmarktmonitor Arnhem-Nijmegen
2020. Wel moet het tempo bij sommige
onderdelen iets omhoog.

LEES MEER →

https://mailchi.mp/53f6783e8e7a/woondeal-ligt-op-schema-groene-metropoolregio-arnhem-nijmegen?e=[UNIQID]
https://www.groenemetropoolregio.nl/actueel/nieuwe-regionale-woningmarktmonitor-versneld-woningen-bouwen-nog-steeds-op-schema/


Partners Woondeal adviseren over versneld bouwen

Monitoring wijst uit dat het bouwtempo voor 2030 regionaal op koers ligt. Om 20.000
woningen in 2025 te realiseren, is een iets hoger tempo nodig. Tijdens haar bestuurlijk
overleg hebben de partners in de Woondeal een aantal aanbevelingen onderschreven
waarmee zij het tweede deel van 2021 aan de slag gaan.

Project De Pas in Elst: 'Door Woondeal kwamen we sneller tot

elkaar’

Met de komst van 350 nieuwe woningen in Elst, draagt de gemeente Overbetuwe een
belangrijk steentje bij aan de Woondeal. De bouw van deze nieuwe wijk, genaamd De
Pas, start naar verwachting in 2023. Stefan Tempelman, ambtelijk coördinator Woondeal:
‘We sluiten met De Pas aan op het dorpse karakter van Elst. Zo houden we er rekening
mee dat je ook vanuit dit nieuwe woongebied zicht hebt op de prachtige kerktoren.’
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https://www.groenemetropoolregio.nl/actueel/partners-woondeal-adviseren-over-versneld-bouwen/
https://www.groenemetropoolregio.nl/actueel/project-de-pas-in-elst-door-woondeal-kwamen-we-sneller-tot-elkaar/


Maak kennis met Kees Stob -

procesmanager

arbeidsmigranten

'Arbeidsmigranten zijn de onzichtbare
kracht van de regionale economie. Dat
staat goede en veilige huisvesting in de
weg. Daarom werk ik toe naar een
gedragen regionaal beleidskader
arbeidsmigranten', aldus Kees
Stob. Contact met Kees kan
via kees.stob@publicresult.nl.

Gemeente Zevenaar heeft onlangs, in het
kader van de Woondeal, een succesvolle
huisvesting voor arbeidsmigranten
gerealiseerd. Lees meer hierover op onze
website.

Hoe bouwen we meer

circulaire woningen?

Circulair bouwen is één van de thema’s
waarbinnen we als Woondeal willen
excelleren. Daarom werken we aan een
‘circulaire impactladder’. Deze tool
geeft straks praktisch inzicht in circulair
bouwen én ontwerpen. 

Meer nieuws over Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen?

Deze Woondeal-nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Wilt u vaker op de hoogte
worden gebracht over de ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen binnen de
regio Arnhem-Nijmegen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van de Groene
Metropoolregio!
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In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken de volgende gemeenten samen: 
Arnhem – Berg en Dal - Beuningen – Duiven – Doesburg – Druten – Heumen – Lingewaard –

Montferland – Mook en Middelaar – Nijmegen – Overbetuwe – Renkum – Rheden –
Rozendaal – Westervoort – Wijchen – Zevenaar

Copyright © 2021 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, All rights reserved. 
 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<E-mailadres>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Groene Metropoolregio · Eusebiusbuitensingel 53 · ARNHEM, Gelderland 6828 HZ · Netherlands 
 

https://www.groenemetropoolregio.nl/
mailto:info@regioan.nl
https://twitter.com/regioan
https://www.linkedin.com/company/67108932/admin/
https://vimeo.com/regioan
https://groenemetropoolregio.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=b2e5123cff9fe208a3fdbc525&id=1ee3836519&e=[UNIQID]&c=d497a04c57
mailto:%3C%3CE-mailadres%3E%3E
https://groenemetropoolregio.us7.list-manage.com/about?u=b2e5123cff9fe208a3fdbc525&id=1ee3836519&e=[UNIQID]&c=d497a04c57
https://groenemetropoolregio.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=b2e5123cff9fe208a3fdbc525&id=1ee3836519&e=[UNIQID]&c=d497a04c57
https://groenemetropoolregio.us7.list-manage.com/profile?u=b2e5123cff9fe208a3fdbc525&id=1ee3836519&e=[UNIQID]&c=d497a04c57
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=b2e5123cff9fe208a3fdbc525&afl=1

