
Programma Webinar Flexwonen Limburg

13.00 uur  Opening en welkom door gedeputeerde Andy Dritty

13.07 uur Animatiefilm van het ministerie van BZK over flexwonen 

13.10 uur Martijn Schut, plaatsvervangend directeur Woningmarktbeleid Ministerie van 
BZK - Waarom flexwonen en hoe stimuleren we dat? Informatie over het 
stimuleringsprogramma flexwonen en de versnellingskamers

Aansluitend krijgt u informatie over de publicaties over flexwonen die recent 
zijn verschenen: Aan de slag met flexwonen, 10 spoedzoekers in beeld, 
dwarsdoorsnede van het flexwonen.

13.20 uur Gesprek met twee spoedzoekers

13.30 uur Interview met Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg. Wonen Limburg 
heeft flexwonen en verplaatsbare woningen in de portefeuillestrategie 
opgenomen. Waarom juist in Limburg? Over de functie van verplaatsbare 
woningen in een anticipeergebied.

13.40 uur Uw vragen aan Martijn Schut en Wim Hazeu, tussentijds online verzameld  
door de moderator

13.50 uur Interview met Vivianne Heijnen, wethouder Wonen Maastricht over de 
realisatie van 500 tijdelijke woningen. (Citaat: “Het gaat goed met onze 
stad, maar mede hierdoor wordt een aantal groepen kwetsbaar op de 
woningmarkt. We willen dat Maastricht voor iedereen een prettige en 
betaalbare plek blijft om te wonen. Daarom kiezen we voor een oplossing 
die op korte termijn uitkomst biedt, maar die er tevens voor zorgt dat er over 
tien jaar geen structureel overschot ontstaat”).

14.00 uur Korte video impressie van de productie èn hergebruik van verplaatsbare 
woningen, die een beeld geeft van de woonkwaliteit, architectuur en het 
circulaire karakter van deze bouw.

14.05 uur In gesprek met Paul Sebregts, directeur van Woningstichting St. Joseph in 
Weert. Flexwonen is niet alleen een stedelijk vraagstuk, maar ook gewenst 
in landelijk gebied. St Joseph plaatste woningen van het Belgische bedrijf 
Skilpod in Stramproy.

14.15 uur Uw vragen aan Vivianne Heijnen en Paul Sebregts, tussentijds verzameld 
door de moderator.

14.25 uur Korte wrap-up door gedeputeerde Andy Dritty en afsluiting met een 
oproep om na afloop aan te geven welke onderwerpen in vervolgsessies 
diepgaander behandeld moeten worden.

14.30 uur Einde
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