ONTBIJTSESSIE REGIO LAND VAN CUIJK

‘Ochtend van het Woonvraagstuk’
De Weijer, Boxmeer
7 september, van 8.00 uur tot circa 12.00 uur

De vijf gemeenten in Land van Cuijk werken samen
met de provincie en de corporaties Mooiland en Wonen
Vierlingsbeek aan de actualisatie van hun regionale
woningmarktstrategie.
Regionaal; simpelweg omdat de leefwereld van mensen
niet begint of ophoudt bij gemeentegrenzen.
De regio wil recht doen aan de gewenste woonbehoefte
en transformatieopgave, rekening houden met bovenregionaal (provinciaal) beleid én oog hebben voor de
realiteit van de markt. En de regio zoekt bovenal naar
realisatiekracht, wie wil waarvoor aan de lat staan? Als
regio hebben we onze woon- en zorgexperts hard nodig.
Samen zoeken de partners naar een gedeelde stip op
de horizon, naar nieuwe kansen en naar samenwerking
waardoor nieuwe oplossingen ontstaan.

Daarom nodigen we u van harte uit voor:
De Ochtend van het Woonvraagstuk op donderdag 7 september
zz Bij de start vertellen twee bestuurders (gedeputeerde Erik van
Merrienboer en wethouder Jos van den Boogaart) hoe zij de meerwaarde zien van een regionale woonagenda.
zz We delen de uitkomsten van recent uitgevoerd woningmarktonderzoek
met u.
zz Vervolgens willen we de ervaringswerkelijkheid van buiten naar binnen
brengen. Wat zijn uw waarnemingen in de woningmarkt, welke kansen
ziet u, waarvoor gaat u en waarin wilt u investeren, waar kan nieuwe
samenwerking ons allen verder brengen?
Kortom, een gesprek over ambities, kansen, dilemma’s, uitdagingen en oplossingen die hout snijden. We voeren dit gesprek aan verschillende tafels:
een tafel van marktspelers (makelaars, beleggers, ontwikkelaars), een tafel
met corporatiespelers en een tafel met welzijn- en zorgpartijen..
We hopen dat u erbij bent om uw verhalen en ervaringen met ons te delen.
We beginnen vroeg, zodat de geesten nog fris en scherp zijn. Wij zorgen
voor ontbijt.
U kunt zich tot 30 augustus aanmelden via communicatie@boxmeer.nl.
Kunt u niet aanwezig zijn, dan kunt u een collega afvaardigen door hem/
haar aan te melden.
Uiterlijk één week voorafgaand aan deze ochtend, ontvangt u van ons de
officiële uitnodiging met het programma en een korte gespreksnotitie.
Graag tot ziens op deze ochtend!

Regio

Uniek:continuiteit, betrokkenheid, vitale
leefgemeenschappen in de (kleine) kernen

Overtuiging

Participatie niet omdat het moet,
maar omdat we er in geloven

Samenwerken

Maak het mogelijk dat gemeenschap
pelijke lokale vraagstukken
regionale uitvoeringskracht krijgen

Opgaven

Volwaardig leven en waardig oud worden

SAMEN OP PAD

