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Beste collega’s in de regio, 
 
Als gemeente en corporatie staan we samen aan de lat voor goed wonen in onze regio. 
We werken hiervoor op verschillende onderwerpen prettig samen, waaronder 
nieuwbouw, verduurzaming en leefbare wijken. Onze afspraken hierover leggen we 
(onder andere) vast in de prestatie afspraken.  
 
Informeren 
Naast inhoudelijk samenwerken vinden we het vanuit Leystromen belangrijk om ook 
elkaar goed te informeren. Een belangrijk orgaan hierbij is de gemeenteraad.  
Vanuit Leystromen zijn we voornemens om voor hen een informatieve en interactieve 
masterclass te organiseren. Onderstaand treft u hier meer informatie over.  
 
Doel masterclass 
De doel van de masterclass is om raadsleden te informeren over onze rol als corporatie, 
onze opgaves en de wijze waarop we die uitvoeren. Door de raadsleden hierover te 
informeren hopen we hen beter in staat te stellen om in de raad en daarbuiten op de 
thema’s waar we samen aan werken (beter) hun rol te pakken.  
We kiezen ervoor om ons te richten op lokaal overschrijdende thema’s masterclass, die 
relevant zijn voor meerdere gemeenteraden. Daarom organiseren we de masterclass 
voor meerdere gemeenten, waardoor de onderlinge ontmoeting en interactie 
gestimuleerd wordt.  
 
Insteek, opzet 
We kiezen een insteek die zowel informatief als interactief is. Informatief omdat we met 
een presentatie inhoudelijke informatie aanreiken over onze rol als corporatie, hen 
meenemen in de nieuwbouwopgave waarvoor we samen aan de lat staan, hen nader 
informeren over woonruimteverdeling via Woning in Zicht en stilstaan bij de 
verduurzamingsopgave en leefbare wijken als aandacht thema.  
 
De masterclass is ook informatief omdat aansluitend aan dilemma tafels in gesprek 
gegaan wordt over de hierboven genoemde opgaves. Per opgave (nieuwbouw, 
verduurzaming, woonruimteverdeling en leefbare wijken) krijgen de raadsleden 
dilemma’s voorgelegd die de huidige schaarste weerspiegelen en hen uitnodigen om hier 
met elkaar het gesprek over aan te gaan. Als voorbeeld: bij de dilemma tafel 
‘woonruimteverdeling’ is sprake van 3 (houten) huisjes op tafel, en 10 mensen 
(poppetjes) met een dringende reden waarom ze een woning nodig hebben.  
Met deze aanpak beogen we de raadsleden inzicht te bieden in de dilemma’s. 
 
 



 

 
 
 
Het vervolg  
We zijn benieuwd of bovenstaande aanpak tegemoet komt aan de behoefte van de 
raadsleden in uw gemeente. Als dat het geval is, komen we graag in contact om samen 
tot een passende datum te komen.  
Kijkend naar ons werkgebied en de samenwerkingsverbanden streven we naar de 
organisatie van twee masterclasses in het eerste kwartaal van 2023: Eenmaal voor de 
gemeenten Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, eenmaal voor de gemeenten Alphen- 
Chaam, Baarle- Nassau en Gilze & Rijen.  
We horen graag of u prijs stelt op een dergelijke bijeenkomst en op welke wijze we het 
beste tot een (hopelijk gezamenlijke) datum kunnen komen.  
 
Mocht er sprake zijn van een informatiebehoefte op een ander vlak, bijvoorbeeld meer 
gericht op lokale vraagstukken, dan komen we ook graag in contact om gezamenlijk te 
bezien hoe we hier aan tegemoet kunnen komen.  
 
We wachten uw reactie af, waarvoor alvast onze hartelijke dank.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Leystromen 
 
 
Marjolein Duif en Mustapha El Kouazi 
gebiedsregisseurs Leystromen  


