
                                                                                                       Eersel, september 2021 

 

Beste huurder van Woningstichting de Zaligheden, 

Jaarlijks organiseert Stichting Huurdersraad de Kempen een informatieavond voor alle huurders van 

Woningstichting de Zaligheden (WSZ). 

De Huurdersraad is een stichting, die regelmatig overleg voert met WSZ en de Kempengemeenten 

over het beleid en daarbij de belangen van de huurders vertegenwoordigt.  

Wegens Corona (Covid-19) is de bijeenkomst vorig jaar helaas niet doorgegaan. 

Zoals het er nu voor staat lijkt een bijeenkomst dit jaar weer te kunnen. 

Daarom is er een bijeenkomst gepland op dinsdag 19 oktober 2021 om 19u30 in Den Tref in Hapert.  

Uiteraard is alles onder voorbehoud van de richtlijnen van het RIVM en het kabinet. 

Wij nodigen je van harte uit om deze avond aanwezig te zijn. 

Naast de verplichte onderdelen (Financieel verslag e.d.) hebben we een tweetal sprekers. Mevrouw 

Mariëlle Voerman (werkzaam bij de gemeente Eersel) komt een presentatie geven over Veiligheid en 

Leefbaarheid. Mevrouw Heleen Simons (werkzaam bij de Woonbond, het nationale overkoepelende 

orgaan van alle huurdersorganisaties in Nederland en als zodanig gesprekspartner voor de landelijke 

politiek) geeft een presentatie over de taken en het nut van een huurdersraad. 

De agenda van de avond tref je aan op de achterzijde van deze brief. 

Wij hopen je 19 oktober te mogen verwelkomen. 

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze brief of over de informatieavond kun je een mail sturen 

naar stichtinghuurdersraaddekempen@gmail.com  

Heb je suggesties voor onderwerpen of sprekers voor de bijeenkomst van 2022: laat het ons weten.  

 

 

Stichting Huurdersraad de Kempen 

 

 

 

Bewonersavond 19 oktober 2021 

 



Aanvang 19u30 

Den Tref 

Alexanderhof 7 

Hapert 

 

Agenda 

• Opening (Mariet Kerbusch-Sengers, voorzitter van de Huurdersraad) 

• Voorstellen van de leden van de Huurdersraad 

• Notulen van de vorige bewonersavond 9 oktober 2019 (Rob Wullems, 2e secretaris   

                 Huurdersraad) 

• Financieel verslag (Jan Schoormans, penningmeester Huurdersraad) 

• Thema Veiligheid en Leefbaarheid (Mw. Mariëlle Voerman, gemeente Eersel) 

Pauze 

• Wat doet een huurdersraad (Mw. Heleen Simons, Woonbond) 

• Loterij 

• Rondvraag 

• Sluiting 

 


