
PROVINCIE:: UTRECHT 

alleen lf)11t§1j krijgen we 

corona onder controle 

DOORSTROMING OP 
DE WONINGMARKT 

Er is een groot tekort aan woningen, ook in onze provincie. aan elkaar te koppelen, worden Het Stimuleringsbudget van 
Daarom worden de komende vier jaar versneld woningen zoveel mogelijk verhuizingen 5000 euro dat de provincie 
bijgebouwd, het streven is 10.000 woningen per jaar. bereikt. Het vereenvoudigt de Utrecht uitreikte, is gewonnen 
Daarnaast is het belangrijk dat er een goede doorstroming zoektocht, beheerst de huizen- door ‘Tellers & Benoemers’. 
is op de woningmarkt. Om nieuwe en creatieve oplossingen prijs, én ouderen kunnen in hun Zij maken aan de hand van 
hiervoor op te halen organiseerde de provincie samen met eigen wijk blijven wonen. een vindingrijk simulatie- en 
het regionale samenwerkingsverband Utrecht10 de Challenge rekenmodel inzichtelijk welke 
Doorstroming. Doel van deze prijsvraag was: hoe bevorderen De tweede prijs ging naar woningen moeten worden 
we de doorstroming van 50-plussers op de koopwoningmarkt? Rhodé Zwijnenburg voor de gebouwd om doorstroming op 

Hoe zorgen we voor doorstroming van 
inzending ‘Verhuizen en geluk’. 
Dit initiatief geeft op een laag-

gang te krijgen. Het vroegtijdig 
gebruik van data is belangrijk 

50-plussers op de koopwoningmarkt? drempelige manier informatie, 
doorbreekt taboes en brengt 

om goed en snel te kunnen 
reageren op de woonwen-

De prijsvraag leverde 25 in- de winnaars van de Challenge het gesprek over verhuizen sen van de 50-plusser in de 
zendingen op, waaruit door de Doorstroming bekendgemaakt op gang. Stade Advies won toekomst. De provincie gaat 
vakjury negen fnalisten werden door de jury. de derde prijs met hun idee de verdere doorontwikkeling 
gekozen. De negen fnalis- voor een ‘Verhuisadviseur’. De van dit idee daarom nog een 
ten werden uitgedaagd om Finalist ‘Floqz’ kwam als Verhuisadviseur helpt senioren tijdlang volgen. 
concrete ideeën aan te dragen winnaar uit de bus met hun in- persoonlijk om de belangrijke 
om doorstroming op de zending ‘De Doorstroomtrein’. eerste stap naar een verhuizing Meer weten: 
woningmarkt te bevorderen. Door huishoudens met een te nemen en begeleidt hen versnellingwoningbouw.nl  en 
Na een korte ‘pitch’ werden verhuiswens binnen de wijk hierbij. provincie-utrecht.nl/challenge 

Fiets mee met 
de Klimaatfetstocht 
Tips krijgen om energie te 
besparen in Zeist? Horen wat 
het betekent om lid te zijn van 
een Energiecoöperatie in De 
Bilt? Zien hoe een waterstoftank-
station in Nieuwegein werkt of 
het duurzame parkeerterrein 
bij Triodos Bank in Driebergen 
bekijken? 
Dat kan op zaterdag 12 maart 
tijdens het fetsen van de 
Klimaatfetstocht. Deze 
wordt georganiseerd door 
Cycling4Climate en de provincie 
Utrecht. Je kunt kiezen uit 
een tocht van 35 of van 85 
km. Beide afstanden voeren 
langs fraaie landschappen én 
inspirerende projecten. Starten 
kan op meerdere locaties. 

Mirjam Sterk is de nieuwe 
gedeputeerde van de provincie 
Utrecht. Zij volgt Hanke Bruins 
Slot op, die sinds 10 januari 
minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 
is. Mirjam Sterk krijgt de 
portefeuille Landbouw, Natuur, 
Bodem, Water, Sport en 
Bestuur. 
Mirjam Sterk zat van 2002 
tot 2012 in de Tweede 
Kamer. In 2016 werd ze 
directeur van MEE.NL, een 
landelijke coöperatie van 
organisaties die mensen met 

Mirjam Sterk nieuwe gedepu-
teerde provincie Utrecht 

Meer informatie en inschrijven: 
cycling4climate.nl/ 
12-provincies 

een beperking ondersteunen. 
Daarnaast maakte ze 
programma’s voor de IKON 
en was ze ambassadeur 
voor de aanpak van de 
Jeugdwerkloosheid. 
Eind 2017 vertrok ze, 
vanwege het werk van haar 
man, met haar gezin naar de 
Verenigde Staten. Tijdens haar 
verblijf in de VS was zij actief 
als schrijver en commentator 
en werkte ze als vrijwilliger 
voor het Amerikaanse Rode 
Kruis. Inmiddels woont ze 
weer in Houten. 

Het college van Gedeputeerde Staten, v.l.n.r: Rob van Muilekom, Arne Schaddelee, Hans Oosters (cvdK), 
Anneke Knol-van Leeuwen (provinciesecretaris), Huib van Essen, Robert Strijk, Mirjam Sterk 

Eric Hol en Ludan Schmid van Tellers & Benoemers 

Vergaderingen Provinciale Staten 

Statenvergaderingen kan je volgen op de 
publieke tribune in het provinciehuis en via 
stateninformatie.provincie-utrecht.nl. Daar kun je 
ook de commissievergaderingen terugkijken. 

De volgende vergaderingen staan gepland op: 

23 februari, 09.30 uur: 
23 februari, 13.30 uur: 

23 februari, 19.30 uur: 
9 maart, 09.00 uur: 

Financiële Audit Commissie 
Statencommissie Ruimte, Groen 
en Water/Wonen 
Commissie Omgevingsvisie 
Statencommissie Bestuur, 
Economie en Middelen 

9 maart, 13.30 uur: Statencommissie Milieu en 
Mobiliteit 

9 maart, 16.00 uur: Statencommissie Bestuur, 
Economie en Middelen 

9 maart, 19.30 uur: 
23 maart, 10.30 uur: 

Commissie Omgevingsvisie 
Provinciale Staten 

Bekijk de actuele agenda van alle openbare bijeenkomsten 
en vergaderingen op stateninformatie.provincie-utrecht.nl. 

Werk aan de weg 

Hieronder een greep uit de wegwerkzaamheden, onder 
voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden: 

N201 Vreeland, ombouw Vreelandbrug 24-25 februari en 
14-15 maart 
N210 Lopik, plaatsen geleiderail 8-10 maart 
N224 Zeist, voorbereidende werkzaamheden voor de 
aanleg rotonde Austerlitzseweg medio januari t/m juli 
N225 Rhenen, rioolinspectie 7 maart t/m 1 april 
N226 Maarsbergen, verleggen kabels en leidingen voor 
spooronderdoorgang, tot medio 2022 
N228 Montfoort, Achthoven Oost: restwerkzaamheden 
groot onderhoud februari-april 
N463 Kamerik, rioolinspectie 21 t/m 25 februari 

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden 
aan de provinciale wegen vind je op: 
provincie-utrecht.nl/wegen. Volg ons twitteraccount 
@werkaandewegutr. Bel voor spoedeisende zaken 
zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen 
en olie op de weg met het Meldpunt calamiteiten 
(030) 258 36 00. 

Offcielebekendmakingen.nl 

Voor offciële bekendmakingen kun je terecht op 
offcielebekendmakingen.nl en op mijnoverheid.nl. 
Via mijnoverheid.nl krijg je automatisch bericht bij publicaties 
over een locatie bij jou in de buurt. Wil je toch een geprinte 
versie van een provinciale verordening, beleidsregel of kennis-
geving, die betrekking heeft op jouw directe leefomgeving? 
Bel dan (030) 258 9111. 

Meer informatie? Kijk op onze website: provincie-utrecht.nl of volg ons op Facebook.com/provincieutrecht en Twitter: @ProvUtrecht | @PSUtrecht 
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