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Denk	  en	  discussieer	  mee	  op	  de	  Themabijeenkomst	  betaalbaarheid	  van	  het	  wonen	  	  
	  
Beste	  Huurder	  van	  Portaal,	  
	  
Op	  maandag	  18	  september	  a.s.	  organiseert	  de	  Huurdersraad	  Portaal	  regio	  Utrecht	  weer	  
een	  themabijeenkomst.	  Een	  aantal	  uitgenodigde	  deskundigen	  geven	  een	  interessante	  
inleiding	  	  	  over	  het	  onderwerp	  betaalbaarheid	  van	  het	  wonen.	  	  	  
Wij	  nodigen	  u	  van	  harte	  uit	  om	  over	  dit	  onderwerp	  mee	  te	  denken	  en	  mee	  te	  discussiëren.	  
	  
Het	  programma	  ziet	  er	  als	  volgt	  uit:	  
	  
19.00-‐19.30	  uur	  	   Inloop,	  koffie	  of	  thee	  
	  
19.30	  uur	  	   	   Openingswoord	  	  
	  
19.30-‐20.30	  uur	   Sprekers	  die	  vanuit	  verschillende	  kanten	  het	  onderwerp	  

betaalbaarheid	  zullen	  belichten.	  
Manager	  volkshuisvesting	  Reijnder-‐Jan	  Spits	  	  van	  Portaal	  Utrecht	  legt	  
uit	  hoe	  de	  huurprijs	  tot	  stand	  komt	  en	  welke	  invloeden	  daarop	  van	  
toepassing	  zijn.	  
	  
Woonbond	  directeur	  Ronald	  Paping	  vertelt:	  Hoe	  betaalbaar	  het	  
wonen	  in	  de	  sociale	  sector	  is.	  
	  

20.30-‐20.50	  uur	   Pauze	  
	  
20.50-‐21.30	  uur	  	   	  Nibud	  Onderzoek	  &	  Advies	  team	  Sanne	  Lamers	  legt	  uit:	  Wat	  is	  

betaalbaarheid	  eigenlijk?	  	  
	  
21.30	  uur	   Advies	  aan	  de	  Huurdersraad	   	   	  
	  
21.40	  uur	   Afsluiting	  

	  
Aansluitend	  is	  er	  gelegenheid	  tot	  napraten	  onder	  het	  genot	  van	  een	  hapje	  en	  een	  drankje.	  	  
	  
Hoe	  aan	  te	  melden:	  
Aanmelden	  kan	  door	  een	  mail	  te	  sturen	  naar	  info@huurdersraadportaalregioutrecht.nl	  
Er	  is	  ruimte	  voor	  maximaal	  60	  deelnemers.	  Dus	  meldt	  u	  snel	  aan.	  
	  
De	  thema	  avond	  vindt	  plaats	  in	  het	  Kantoor	  van	  Portaal,	  Brennerbaan	  106	  (Lunetten).	  
	  
Met	  hartelijke	  groet,	  
Huurdersraad	  Portaal	  Regio	  Utrecht	  


