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Hanke Struik nieuwe vicevoorzitter
Thematafel Wonen en Vastgoed

Sinds afgelopen voorjaar is Hanke Struik directrice bij
ProWonen. We zijn blij met Hanke als onze nieuwe
vicevoorzitter van de thematafel, in oktober trad zij toe.
We stellen haar graag voor en de ambities die zij heeft
in onze samenwerking.

Meerdere invalshoeken
Hanke heeft rijke ervaring als bestuurder en is al
langere tijd thuis in de sector. Voor ProWonen werkte
ze voor Waardwonen in Huissen. Intensief
samenwerken in de regio kent ze ook vanuit haar
vorige functie. De regio Arnhem/Nijmegen heeft een
bijzondere geschiedenis in samenwerking tussen gemeenten, woningcorporatie en de
provincie. Met belangrijke opgaven voor nieuwbouw, leefbaarheid en duurzaamheid.
Over onze samenwerking in de Achterhoek: “Ik ben een enorm voorstander van de 3-0
samenwerking om vanuit verschillende invalshoeken de ambities op te pakken. Met
daarbij geen dingen dubbel doen en met elkaar in gesprek blijven. En ook integraal:
bijvoorbeeld wanneer we aan de slag gaan met renovatie ook kijken naar de leefbaarheid
in de wijk. Die integrale aanpak, waar ik een groot voorstander van ben, vindt zich ook
terug in de samenwerking in de Achterhoek. Juist door met verschillende partijen met
elkaar aan tafel te zitten bereik je elkaar eerder en pak je onderwerpen breed aan.” Over
ProWonen zegt ze: “Het is een hele mooie club, met veel enthousiasme en betrokkenheid
die zich voor drie prachtige gemeentes inzet.”

Ervaring met en ambities voor de thematafel
Het is nog te vroeg om haar ervaring over de thematafel te delen. Maar een paar punten
noemt ze zeker: Bijvoorbeeld over het project van Wonion, met circulariteit ook van
water, waar ze trots op is. “Het is goed dat hier kennis, kunde en geld gedeeld worden.
Lokale opgaven die regionaal een betekenis krijgen. Zoals flexibel bouwen, dat doe je in je
eigen gemeente, maar kan in de regio een plek krijgen. Het is super om die regionale
insteek te kiezen en elkaar te stimuleren. Gemeenten hebben mankracht te kort op
ruimtelijke ordening. Als we dit probleem gezamenlijk oppakken, daar hebben we
allemaal wat aan. Zogen voor goed, betaalbaar, duurzaam en leefbaar wonen. Dit kunnen
we niet alleen. Samen die stap maken. Daar teken ik voor.”
Kortom: Hanke zet zich met de thematafel graag in voor kwaliteit van wonen in de
Achterhoek.
“Kansen creëren, want wonen is belangrijk. Met daarbij als uitdaging het meenemen van
de nodige onzekerheden, zoals klimaatverandering en Corona.”

Virtuele Lekker Wonen Beurs groot
succes

Voor de derde keer op rij organiseerden initiatiefnemers Rabobank, de Gemeente
Doetinchem en Agem samen met hun partners Kruiswerk Achterhoek en Liemers,
Zlimthuis, gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Montferland, de Lekker Wonen
Beurs. Dit jaar kon de beurs op 7 november vanuit de eigen huiskamer gevolgd worden
wegens de geldende maatregelen.

12 inspirerende en informatieve webinars
De kijkers kregen middels webinars volop inspiratie en informatie over slim en duurzaam
(ver)bouwen. Of het nou ging om het kopen van een eerste woning, het verduurzamen
van je woning, of het toekomstbestendig en slim maken van je woning, voor ieder was er
wat wils. De webinars werden door 530 kijkers vanuit hun eigen huis gevolgd.

Digitale goodiebag
Als dank voor hun aanwezigheid ontvingen de deelnemers een digitale goodiebag.
Gevuld met speciale aanbiedingen en kortingsacties van Rabobank, Agem, Kruiswerk
Achterhoek en Liemers en diverse lokale
ondernemers.http://www.lekkerwonenbeurs.nl/webinars

Terugkijken webinars
De Lekker Wonen Beurs gemist en wil je de webinars terugkijken? Ga naar
www.lekkerwonenbeurs.nl/webinars

Dit jaar een virtuele Duurzame
Huizenroute

Op 7 november was ook de duurzame huizenroute digitaal. Het goede nieuws: u kunt op
uw gemak zelf rondkijken wanneer u dat uitkomt.
Kijk hiervoor op: https://www.agem.nl/huizenroute

Info

Voor meer informatie, suggesties of
heeft u nieuws dat u graag met ons
deelt? Neem contact op met Willemien
Tel van de  Thematafel Wonen en
Vastgoed.
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U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u
betrokken bent bij de thematafel
Wonen en Vastgoed of een andere
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Ervaring met en ambities voor de thematafel
Het is nog te vroeg om haar ervaring over de thematafel te delen. Maar een paar punten
noemt ze zeker: Bijvoorbeeld over het project van Wonion, met circulariteit ook van
water, waar ze trots op is. “Het is goed dat hier kennis, kunde en geld gedeeld worden.
Lokale opgaven die regionaal een betekenis krijgen. Zoals flexibel bouwen, dat doe je in je
eigen gemeente, maar kan in de regio een plek krijgen. Het is super om die regionale
insteek te kiezen en elkaar te stimuleren. Gemeenten hebben mankracht te kort op
ruimtelijke ordening. Als we dit probleem gezamenlijk oppakken, daar hebben we
allemaal wat aan. Zogen voor goed, betaalbaar, duurzaam en leefbaar wonen. Dit kunnen
we niet alleen. Samen die stap maken. Daar teken ik voor.”
Kortom: Hanke zet zich met de thematafel graag in voor kwaliteit van wonen in de
Achterhoek.
“Kansen creëren, want wonen is belangrijk. Met daarbij als uitdaging het meenemen van
de nodige onzekerheden, zoals klimaatverandering en Corona.”

Virtuele Lekker Wonen Beurs groot
succes

Voor de derde keer op rij organiseerden initiatiefnemers Rabobank, de Gemeente
Doetinchem en Agem samen met hun partners Kruiswerk Achterhoek en Liemers,
Zlimthuis, gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Montferland, de Lekker Wonen
Beurs. Dit jaar kon de beurs op 7 november vanuit de eigen huiskamer gevolgd worden
wegens de geldende maatregelen.

12 inspirerende en informatieve webinars
De kijkers kregen middels webinars volop inspiratie en informatie over slim en duurzaam
(ver)bouwen. Of het nou ging om het kopen van een eerste woning, het verduurzamen
van je woning, of het toekomstbestendig en slim maken van je woning, voor ieder was er
wat wils. De webinars werden door 530 kijkers vanuit hun eigen huis gevolgd.

Digitale goodiebag
Als dank voor hun aanwezigheid ontvingen de deelnemers een digitale goodiebag.
Gevuld met speciale aanbiedingen en kortingsacties van Rabobank, Agem, Kruiswerk
Achterhoek en Liemers en diverse lokale
ondernemers.http://www.lekkerwonenbeurs.nl/webinars

Terugkijken webinars
De Lekker Wonen Beurs gemist en wil je de webinars terugkijken? Ga naar
www.lekkerwonenbeurs.nl/webinars

Dit jaar een virtuele Duurzame
Huizenroute

Op 7 november was ook de duurzame huizenroute digitaal. Het goede nieuws: u kunt op
uw gemak zelf rondkijken wanneer u dat uitkomt.
Kijk hiervoor op: https://www.agem.nl/huizenroute

Info

Voor meer informatie, suggesties of
heeft u nieuws dat u graag met ons
deelt? Neem contact op met Willemien
Tel van de  Thematafel Wonen en
Vastgoed.

Colofon

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u
betrokken bent bij de thematafel
Wonen en Vastgoed of een andere
8RHK Ambassadeur bent.
Meer lezen? Kijk hier. 

Kunt u niet de volledige nieuwsbrief
zien. Open hier de webversie.

Nieuwsbrief thematafel Wonen & Vastgoed

U kunt zich hier aanmelden.

Wilt u zich afmelden? Klik hier.
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