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Anne Wilbers en Bert Halm gekozen in DB De Vernieuwde Stad
Anne Wilbers en Bert Halm zijn per 1 juli 2018 de twee nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur van
De Vernieuwde Stad, samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke woningcorporaties.
Wilbers, bestuursvoorzitter van Mooiland, en Halm, bestuursvoorzitter van Eigen Haard, volgen
Marien de Langen (Stadgenoot) en Bert Wijbenga (Woonbron) op, die hun maximale termijn er dan
op hebben zitten.
2012-2018
Marien de Langen en Bert Wijbenga traden in 2012 aan. Onder het voorzitterschap van De Langen is het
profiel van De Vernieuwde Stad – het agenderen van maatschappelijke ontwikkelingen rond het stedelijk
wonen en het activeren van onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring – scherper geworden. Nieuwe
voorzitter van De Vernieuwde Stad is Cees van Boven (Woonzorg) die binnen het DB doorschoof.
Wijbenga heeft een belangrijke rol gespeeld in het prominent op de agenda krijgen van vraagstukken
rond met name ordening, governance en duurzaamheid.
Fysiek en sociaal
Anne Wilbers (55), van het landelijk werkend Mooiland en voorheen o.a. directeur bij woningcorporatie
De Alliantie, ziet veel toegevoegde waarde in het samenspel in de corporatiesector. Op die manier
worden volgens haar middelen én kennis doelmatig ingezet. Bert Halm (55), van het Amsterdamse Eigen
Haard en voorheen op directieniveau actief in zorg, IT en organisatieontwikkeling, zet zich graag in voor
de vernieuwing van steden en heeft een bijzondere belangstelling voor verduurzaming van de
woningvoorraad. Duurzaam wonen moet volgens hem “trendy én normaal worden”.
Nieuwe samenstelling
Vanaf 1 juli 2018 bestaat het DB van De Vernieuwde Stad dus uit: Cees van Boven, voorzitter (Woonzorg
Nederland), Anne Wilbers (Mooiland), Bert Halm (Eigen Haard) en Willem Krzeszewski (Staedion),
ondersteund door secretaris Yves Vermeulen (DVS).

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

