Organisatie Huurdersdag Arnhem P/a
HOP Arnhem, Roermondsplein 25, 3e etage 6811
JN Arnhem
e-mail: info@huurdersdag.com
website: www.huurdersdag.com

Datum1
Betreft

: 16 mei 2019
: uitnodiging Huurdersdag Arnhem

Geachte heer / mevrouw,
Op zaterdag 22 juni 2019 wordt tussen 12.00 en 16.00 uur een Huurdersdag georganiseerd
voor iedereen die in Arnhem woont en een woning huurt. Het belangrijkste doel van de
Huurdersdag is om van huurders te horen welke zaken zij belangrijk vinden.
Omdat u en uw organisatie belangrijk zijn voor Arnhemse huurders nodigen wij u van harte
uit als onze gast. Wilt u iemand meenemen? Graag! Iedereen is welkom!
Naast het delen van informatie is tijdens de Huurdersdag een informatiemarkt te vinden,
waar maatschappelijke organisaties, huurdersorganisaties, woningcorporaties, gemeente
Arnhem, politie en brandweer aanwezig zijn om huurders te helpen met zaken die voor hen
belangrijk zijn.
Tijdens de dag worden drie verschillende discussierondes gehouden over actuele thema’s. Er
is een discussie over “Woont u prettig?”, over “Is huren nog betaalbaar?” en tot slot wordt er
ook gesproken over “Geeft besparen energie?”. Prominenten uit de Arnhemse samenleving
zullen deze discussies inleiden. Iedere aanwezige kan plaatsnemen in het publiek en
deelnemen aan de discussie.
De Huurdersdag vindt plaats in de Koepelkerk aan het Jansplein. De dag wordt
georganiseerd door de huurdersorganisaties van Portaal, Vivare en Volkshuisvesting (HOVAR,
De Brug hbv en HOP Arnhem).
Het programma ziet er als volgt uit:
12:00 uur
12:30 uur
13:45 uur
15:00 uur
16:00 uur

opening door dagvoorzitter
discussie thema 1: Woont u prettig?
discussie thema 2: Is huren nog betaalbaar?
discussie thema 3: Geeft besparen energie?
afsluiting door dagvoorzitter

Kunt en wilt u aanwezig zijn? Wilt u dat dan aan ons doorgeven? U kunt ons mailen op
info@huurdersdag.com. Ook voor nadere informatie kunt u met dit mailadres contact
opnemen.

Deelname informatiemarkt
Ook nodigen wij uw organisatie graag uit deel te nemen aan de informatiemarkt. Heeft u
interessante informatie voor huurders? Of is uw organisatie interessant voor huurders om
mee kennis te maken? En wilt u een bijdrage leveren aan de informatiemarkt? Laat dit dan
vóór 10 juni 2019 weten door een mail te sturen naar info@huurdersdag.com. U kunt kiezen
voor een statafel of een vergadertafel. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage is echter
altijd welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL 77 ABNA 0254 238 890 ten name van St. Huurdersorganisatie, onder vermelding van:
“Huurdersdag 2019”. Uw bijdrage zal volledig ten goede komen aan de organisatie van de
Huurdersdag.
Wij hopen u te ontmoeten op onze Huurdersdag!
Met vriendelijke groet,
Namens HOVAR, De Brug hbv en HOP Arnhem
Arjan Diepstraten, voorzitter HOVAR

