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Vastgoedsector WERV: “Zet klant centraal”
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Nick de Boer (l.) overhandigt
de eerste Vastgoedmonitor
WERV regio 2010 aan de
Edese wethouder Roel
Kremers

Nico Rietdijk, directeur NVB
Vereniging, gaf voor een
goed gevulde zaal zijn visie
op de toekomst van de
woningmarkt

Ede, 17 juni 2010 – Op dinsdag 15 juni werd in de Elias
Beeckmankazerne in Ede de Vastgoedmonitor WERV regio
2010 uitgereikt. Voorzitter Nick de Boer overhandigde de
monitor aan de Edese wethouder van Economische Zaken,
Roel Kremers. Na de uitreiking volgden toespraken van
onder andere econoom Arnold Heertje en NVM-voorzitter Ger
Hukker. De belangrijkste conclusie van de middag: “De crisis
in de woningmarkt is nog niet voorbij. Door echte
samenwerking en het centraal stellen van de klant, werken
we samen aan een vruchtbare toekomst.”
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Nadat wethouder Kremers de vierde editie van de
Vastgoedmonitor WERV regio ontving, sprak hij enkele woorden
namens de WERV-gemeentes: “De crisis is nog niet voorbij, maar
er ligt een mooie toekomst voor ons. Volgend jaar heeft de
WERV-regio een nieuwe naam, namelijk Food Valley. Dat biedt
kansen, voor de regio, voor Nederland en Europa. Daarom hoop
ik volgend jaar de Vastgoedmonitor Food Valley in ontvangst te
nemen, een waardevol document met bruikbare adviezen voor de
regio.”
Hoop en vrees
Nico Rietdijk, directeur NVB Vereniging voor ontwikkelaars en
bouwondernemers, gaf zijn visie op de toekomst van de
woningmarkt: “Als sector moeten we op zoek naar nieuwe
samenwerkingsvormen met collega’s en gemeentes, naar
uitgekiende marketing en naar kostenbeheersing.” Drs. Gert
Middelkoop presenteerde in grote lijnen de Vastgoedmonitor
WERV regio 2010. Middelkoop gaf duidelijk aan dat er een taak
ligt voor de vastgoedsector en de overheid.
Macht
Na de presentatie kreeg Ger Hukker als voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van Makelaars het woord. “Hoe gaan we
de markt op korte en lange termijn stimuleren?” vroeg Hukker
zich af. “De markt is veranderd, de consument heeft de macht.
Daarom is samenwerken echt een must. Begin klein, werk samen
aan een convenant, dat geeft energie!”
Duurzaam bouwen
Het symposium werd afgesloten door econoom en publicist
Arnold Heertje. Heertje ziet de crisis als een zegen, omdat
eindelijk de consument weer centraal komt te staan. “Winst is niet
het belangrijkste, luister naar de wens van de consument. Die
consument wil een duurzame woning, die er goed uitziet en
tegelijk degelijk en zuinig met energie omgaat. Als de sector en
gemeentes dit in hun achterhoofd houden, kunnen veel van de
huidige woningbouwprojecten de prullenbak in.”
Vastgoedmonitor WERV regio
De stichting Vastgoedmonitor WERV regio is begin 2007
opgericht op initiatief van Nick de Boer, Egbert Janssen, Kees de
Jong en Hans Koopman. Deze ondernemers uit de
vastgoedbranche in de WERV-regio werken met deze stichting
aan een compleet overzicht van alle vastgoedontwikkelingen in
de regio.
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