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Nieuwsbrief 16 september 2019 

Kom 2 november naar het Huurdersfestival 
 

Ook dit jaar organiseert de Woonbond weer een huurdersfestival: de landelijke ontmoetings- 

en inspiratiedag voor huurders. Het festival vindt plaats op zaterdag 2 november in de 

Rijtuigenloods in Amersfoort. 

  

Rijtuigenloods in Amersfoort 

Tijdens het festival ontmoeten Woonbondleden elkaar en komen inhoudelijke programma’s 

en festiviteiten samen in één dag. Er zijn sessies voor doorgewinterde actieve huurders over 

bijvoorbeeld de energietransitie, wonen en zorg,  huurbeleid, het Woonbondplan voor de 

volkshuisvesting. Maar ook toegankelijke workshops over wat er leeft bij individuele 

bewoners en in de wijk. Ontmoet anderen op het bewonersplein, bezoek de markt van 

bondgenoten, voer huiskamergesprekken met experts, speel mee in de Sport & Spel-kantine 

én geniet van theater, lekker eten & drinken en muziek.  

 

Deelprogramma's 

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de inhoudelijke invulling. Houd daarom de 

festivalwebsite in de gaten. In de aanloop naar 2 november wordt steeds meer 

bekendgemaakt over de deelprogramma’s.  

Voor wie? 

Het huurdersfestival is bedoeld voor huurders en woningzoekenden in alle soorten en maten. 

Persoonlijke leden van de Woonbond en bestuursleden van huurdersorganisaties. Bewoners 

van corporatiewoningen en huurders van beleggers.  Studenthuurders, seniore 

huurders,  antikraakbewoners, woningdelers en huurders in de veel te dure vrije sector. 

Bewoners van woongroepen en leden van bewonerscommissies. Tevreden types en 

strijdbare straatvechters.  Feestnummers en vergadertijgers. Kortom: iedereen die als 

bewoner betrokken is bij wat er op de huurmarkt speelt anno nu. En iedereen die wil voelen 

dat je er -zelfs in tijden van wooncrisis- als huurder niet alleen voorstaat. 

 

Aanmelden 

De eigen bijdrage voor het festival bedraagt 25 euro per deelnemer, dat is inclusief hapjes en 

drankjes. Aanmelden kan via www.huurdersfestival.nl(externe link) 

https://hbo-argus.email-provider.nl/web/wy1kqanp55/wb8eltiohu/t4ofn3jpad/3opt9q2lfb
https://hbo-argus.email-provider.nl/link/wy1kqanp55/wb8eltiohu/naf1tmzqin/t4ofn3jpad/3opt9q2lfb


 

 

 

NB 

U kunt de kosten betalen uit het budget dat Eigen Haard aan de bewonerscommissie 

beschikbaar heeft gesteld.  

  

 


