
 

 

 

 

Zwolle, 26 september 2017 

De 3 huurorganisaties van de woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ organiseren binnenkort 

weer een dag voor al hun huurders. Namelijk de Huurdersdag 2017! Op deze Huurdersdag zijn alle huurders van de 3 

bovengenoemde corporaties van harte welkom. De Huurdersdag vindt plaats op: 

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

Op de Huurdersdag praten wij alle huurders graag bij over diverse onderwerpen. Dit gebeurt in verschillende 

presentaties. Wij hebben hiervoor diverse sprekers uitgenodigd. Daarnaast kunnen de huurders een aantal 

informatiestands 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: 

o de voorzitters van de bewonersraad deltaWonen, de Woonkoepel en de Centrale Huurdersraad 

Openbaar Belang. 

o de directeuren van de woningcoöperaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang 

o 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 energiecoach Claudia van Loveren. 

Sinds 2013 weten we dat de gebouwde omgeving uiterlijk in 2050 helemaal klimaatneutraal en gasloos moet 

zijn. Wat doet de corporatie nu aan energiebesparing in huurwoningen en hoe verhoudt zich dat tot het 

einddoel? Om huurders mee te krijgen in de energietransitie moet je beginnen bij je eigen energieverbruik. 

Wat kan een energiecoach daarin betekenen? Hierover vertellen we de huurders alles in de presentatie 

energiebesparing en duurzaamheid! 

2. Passend toewijzen, door Mirjam Servaes. 

3. Semi-permanente sociale huisvesting. 

4. Sociale Wijkteams, door Monique van Esterik. 

Een gevarieerd programma dus met een gevarieerd aantal sprekers. De Woonbond heeft als onafhankelijke 

organisatie de regie over de dag. Meer informatie en aanmelden via Huurdersdag.nl 

https://www.linkedin.com/in/jaap-van-leeuwen-477138a
https://nl.linkedin.com/in/mirjam-servaes-3a550110
https://nl.linkedin.com/in/monique-van-esterik-97ba1721
http://huurdersdag.nl/

