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Cees van Boven nieuwe voorzitter De Vernieuwde Stad
Cees van Boven wordt per 1 juli 2018 de nieuwe voorzitter van De Vernieuwde Stad,
samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke woningcorporaties. Hij volgt Marien de
Langen op, die zijn volledige termijn als voorzitter er dan op heeft zitten. Van Boven,
bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland, wil zijn kennis en ervaring inzetten om de focus van
het platform scherp te houden: het maken en behouden van prettige steden om in te wonen.
2012-2018
Marien de Langen, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Stadgenoot, trad in 2012 aan. Tijdens zijn
voorzitterschap is het profiel van De Vernieuwde Stad scherper geworden. Enerzijds het agenderen van
maatschappelijke ontwikkelingen rond het wonen in de steden. Anderzijds de onderlinge uitwisseling van
kennis en ervaring om samen effectiever en efficiënter te werken aan de stedelijke vernieuwing.
Fysiek en sociaal
Volgens Van Boven is er voor de stedelijke corporaties een grote fysieke opgave: verduurzaming,
nieuwbouw, transformatie en krimp. Maar ook het sociale domein stelt corporaties in de stedelijke
gebieden voor een veranderende opgave. Dit als gevolg van de veranderende samenstelling van de
huurderspopulatie. Van Boven: “De focus moet dus liggen op de kennisuitwisseling en innovatie in het
fysieke en sociale domein in het belang van de stad.”
Inclusieve stad
In het thema van De Vernieuwde Stad voor 2018, “Investeren in een Inclusieve Stad”, komen die twee
sporen dan ook samen. Een inclusieve stad is een stad die een fysieke en sociale infrastructuur biedt
zodat een ieder prettig kan wonen en leven. Van Boven: “Samenwerking in allianties van corporaties,
private partijen, overheden en andere maatschappelijke actoren in wijken en buurten is voor de komende
periode dan ook onverminderd van belang.”

Informatie voor de redactie:
De Vernieuwde Stad bestaat uit 25 corporaties: De Alliantie, De Woonplaats, Domijn, Eigen Haard, Elkien, Haag Wonen,
Havensteder, Mitros, Mooiland, Parteon, Portaal, Stadgenoot, Staedion, Stichting Vidomes, Vestia, Volkshuisvesting Arnhem,
WonenBreburg, Wonen Limburg, Woningstichting Rochdale, Woonbron, Woonplus Schiedam, Woonstad Rotterdam, Woonstichting
De Key, Woonzorg Nederland en Ymere. Samen beheren zij circa 970.000 huurwoningen, bijna 40% van de corporatiesector.
U kunt voor meer informatie contact opnemen met dr. Yves G. Vermeulen, secretaris van De Vernieuwde Stad, 020-346.03.60, 0655.812.438 of devernieuwdestad@afwc.nl.
Zie ook onze website www.devernieuwdestad.nl voor een overzicht van activiteiten en publicaties

