
 

Agenda Themabijeenkomst Wonen 11 januari 2022 

Datum vergadering : dinsdag 11 januari 2022 

Aanvang : 20.00 uur 

Locatie : De Betuwe Poort, Kornelis van Wijnenstraat 1, 4152 EG Rhenoy OF DIGITAAL afhankelijk 

van Coronamaatregelen. 

Zaak :  

Voorrondevoorzitter    : Mirthe Biemans, externe voorzitter (Deskundige op gebied van wonen) 

Voorrondegriffier : Conny Smeekes 

Moderator : Elisabeth Nijdam 

 

 

Tijdens deze themabijeenkomst laat de gemeenteraad van West Betuwe zich informeren over het thema Wonen. 

De gemeenteraad wil zicht krijgen op de brede ontwikkelingen op de woningmarkt, actuele dilemma’s en de 

technische instrumenten. Met welke (financiële) instrumenten kan de gemeente kwantitatief en kwalitatief invloed 

uit oefenen op de woningmarkt. De insteek is politiek onafhankelijk. 

Voor deze bijeenkomst zijn experts uitgenodigd die kunnen spreken over wat er landelijk en lokaal speelt. Met een 

uitleg over wat er landelijk of provinciaal kan veranderen en een paneldebat over wat er lokaal gedaan kan worden.  

Het gaat er bij deze thema bijeenkomst niet om wat we nu al doen, maar juist focussen op wat mogelijk of 

onmogelijk is.  De raad nodigt inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit om tijdens deze 

bijeenkomsten aanwezig te zijn en mee te praten. 

 

We houden nog steeds 1.5 meter afstand. Daarom is een beperkt aantal deelnemers mogelijk tijdens deze 

vergadering. Aanmelden voor de vergadering kan via griffie@westbetuwe.nl. 

Of bij digitaal vergaderen  

Wilt u deelnemen aan deze digitale themabijeenkomst dan is aanmelden nodig via griffie@westbetuwe.nl.  

Wilt u alleen meeluisteren? Volg dan de livestream op www.gemeenteraad.westbetuwe.nl.  

 

Tijd Onderwerp Spreker 

 

20.00 uur Opening en uitleg programma Thema Wonen Mirthe Biemans, externe voorzitter 

  (Deskundige op gebied van wonen) 

    

20.05 uur Inleiding over het onderwerp wonen: wat speelt er  bij voorbeeld:  

    Dr. H.M.H. van der Heijden 

   (TU Delft) 

  

20.05-20.45 Panel debat  Dr. H.M.H. van der Heijden (TU Delft) 

   Lana Gerssen (vz.NVM + makelaar) 

   Marieke Kassenberg (Prov.Gelderland)  

   Marinus Kempe (Woningcorporaties) 

  DoelkeTerpstra (Techniek Nederland) 

 

20.45-21.15  Vragen van de raad en uit de zaal aan panelleden Onder leiding van Mirthe Biemans, 

     externe voorzitter 
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21.15-21.30 Intermezzo: korte uitleg over wat moet gebeuren  Door …n.t.b…. 

  Landelijk Provinicaal  

 

21.30-21.40  Pauze  

          

21.40-22.15  Paneldebat: Met welke (financiële)    Dr. H.M.H. van der Heijden (TU Delft) 

   instrumenten kan de gemeente kwantitatief   Lana Gerssen (vz.NVM + makelaar) 

    en kwalitatief invloed uit oefenen op de woningmarkt. Marieke Kassenberg (Prov.Gelderland) 

    De insteek is politiek onafhankelijk.    Marinus Kempe (Woningcorporaties) 

             DoelkeTerpstra (Techniek Nederland) 

 

22.15-22.25  Vragen van de raad en uit de zaal aan panelleden  Onder leiding van Mirthe Biemans, 

      externe voorzitter 

   

22.30 uur  Afsluiting met conclusie  Mirthe Biemans, externe voorzitter 

   (Deskundige op gebied van wonen) 

 

 

 


