
Opplusavond huurwoningen Wierden&Borgen 
4 november 2014, 20.00 uur
Ontmoetingscentrum (Schapenweg 4)

Uitnodiging Opplusavond huurwoningen Wierden&Borgen 

Namens Wierden&Borgen en DEEL&Ulrum nodigen we u uit voor een eerste informatie-avond over  het opplussen 
van  huurwoningen in Ulrum. 

Met opplussen wordt bedoeld dat een woning die al gebouwd is, verbeterd en aangepast wordt zodat deze geschikt 
wordt om er langdurig te blijven wonen, ook op hoge leeftijd. 

Opplusavond huurwoningen
Voor particulieren is er onlangs een regeling met een subsidie in werking getreden en zijn er al bijeenkomsten 
gehouden. Maar hoe zit het nu met de huurwoningen? Graag vertellen we op de eerste informatie-avond,
4 november om 20.00 in het Ontmoetingscentrum, hoe we tot goede plannen willen komen.

Voorwerk
Er is al veel werk verricht door het houden van keukentafelgesprekken. Ook hebben we zelf enkele woningen en 
bewoners bezocht. Dit levert al veel informatie op waar we dankbaar gebruik van maken, maar we willen u ook graag 
aan het woord laten om te kijken of onze ideeën bij de uwe aan sluiten. We vertellen in het kort wie we zijn en hoe 
we denken een bijdrage te kunnen leveren aan de aanpak van het opplussen van een deel van de huurwoningen.

Inhoud Opplusavond
Tijdens de avond zelf pakken we een aantal onderdelen met u op:
+ Wat verstaan we onder opplussen ?
+ Wat hebben we gezien tijdens onze bezoeken?
+ Waar ligt de behoefte bij de bewoners (wat is er bijvoorbeeld uit de keukentafelgesprekken gekomen)? 
+ Welke ideeën heeft u als bewoner verder nog?

Daarnaast willen we u vertellen hoe het proces verder zal verlopen om tot goede plannen en maatregelen te komen. 
Want ideeën bedenken is één aspect, maar slim omgaan met kosten en uitvoering zijn ook belangrijk. Daarom zullen 
ook verduurzaming en planmatig onderhoud een belangrijke rol spelen in het verdere proces.

Ook particuliere huizenbezitters zijn van harte uitgenodigd!
De mogelijke ideeën voor het opplussen die op deze avond naar voren komen, kunnen ook nuttig zijn voor 
bewoners met een eigen woning. U bent dan ook van harte welkom om deel te nemen aan deze eerste avond.

Graag zien we u op 4 november om 20.00 in het Ontmoetingscentrum…
We hopen op een vruchtbare avond vol ideeën! 
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