
 

Uitnodiging Huurdersdag 2017
U ontvangt deze brief omdat u huurder bent van deltaWonen, Openbaar Belang of SWZ. De 3 huurorganisaties van 
deze corporaties organiseren binnenkort weer een dag voor alle huurders. Daarom nodigen wij u van harte uit voor 
de Huurdersdag van 2017! U bent welkom op:

Zaterdag 4 november 2017 vanaf 10.00 uur 
in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle

Op de Huurdersdag praten wij u als huurder graag bij over diverse onderwerpen. Dit gebeurt in verschillende 
presentaties. Wij hebben hiervoor verschillende sprekers uitgenodigd. Daarnaast kunt u verschillende informatie-
stands bezoeken. Het programma voor de Huurdersdag ziet er als volgt uit:

Programma
10.00 uur ontvangst met koffie en thee

10.00 uur opening van de infostands

11.00 uur dagopening door wethouder Nelleke Vedelaar

11.10 uur interviews door dagvoorzitter Simone Bovenhorst. Interviews vinden plaats met:
 +  de voorzitters van de bewonersraad deltaWonen, de Woonkoepel en 
  de Centrale Huurdersraad Openbaar Belang.
 + de directeuren van de woningcoöperaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang
 + 2 wethouders van de gemeente Zwolle en Kampen

11.30 uur themapresentatie

12.00 uur lunchpauze met uitgebreide mogelijkheid om langs de infostands te lopen

13.00 uur start 1e ronde met presentaties

14.00 uur start 2e ronde met presentaties

15.00 uur plenaire bijeenkomst in de grote zaal

15.15 uur afsluiting van de Huurdersdag 2017. Tot 16:00 uur is er de mogelijkheid om met elkaar 

  na te praten, onder het genot van een hapje en een drankje. De infostands zijn ook nog 

  geopend tot 16.00 uur.

Thema’s van de 4 presentaties
1. Energiebesparing en duurzaamheid, door Jaap van Leeuwen en een energiecoach.

2. Passend toewijzen, door Mirjam Servaes. 

3. Semi-permanente sociale huisvesting.

4. Sociale Wijkteams, door Monique van Esterik.

Bent u enthousiast geworden? 
Dan zien wij u graag terug op zaterdag 4 november 2017! Deelname aan de Huurdersdag is gratis. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan kan via onderstaande link: 
(u wordt automatisch doorgeschakeld naar de aanmeldpagina).

   AANMELDEN

Aanmelden kan tot 3 november 2017.

Vriendelijke groeten, De 3 huurdersorganisaties van deltawonen, Openbaar Belang en SWZ

http://huurdersdag.nl/aanmelden

