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UITNODIGING



Geachte huurder,
Luistert Wonen Wateringen wel voldoende naar uw wensen? Heeft u ideeën over hoe onze dienstverlening beter 
kan? En welke koers moeten we voor de toekomst uitstippelen? Over deze en vele andere vragen komen we  
binnenkort weer graag bij u buurten. Daarom nodigen we u uit voor onze bewonersavond. Bent u erbij?

Waar zou ú ons budget aan willen besteden?
Als woningcorporatie anno 2016 moeten we meer dan ooit keuzes maken. We kunnen niet meer overal op inzet-
ten. Ook omdat dat financieel niet meer mogelijk is. Daarvoor vragen we u met ons mee te denken. Met bijgaande 
Wonen Wateringen Munt kunt u zelf bepalen waar we ons geld op moeten inzetten: betaalbaarheid, leefbaarheid, 
kwaliteit of investeringen in nieuwbouw. Neem bijgaande Wonen Wateringen Munt mee en maak op de avond zelf 
– symbolisch – uw keus kenbaar. En denk eraan: een keus voor het één betekent minder geld voor het ander!

Astrid Feiter, beter bekend als ‘Mevrouw de Voorzitter’, zal de avonden leiden en voor een pittige discussie garant 
staan. De avond begint om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur zijn beëindigd. We sluiten af met een informeel hapje 
en drankje met alle buurtgenoten, zodat u met elkaar en met de mensen van Wonen Wateringen kunt napraten. 

 Bent u aanwezig?
  Bent u van de partij, alleen of samen met uw partner?  

Geef u dan op via bijgaande antwoordkaart of mail naar 
info@wonenwateringen.nl. Tot ziens tijdens de Wonen 
Wateringen bewonersavond. 

Wij zorgen dat de koffie klaar staat. Tot ziens tijdens de Wonen Wateringen bewonersavond. 

Naam:

Adres:

Aantal personen:

E-mailadres:

U kunt uw deelname ook doorgeven via info@wonenwateringen.nl

Wonen Wateringen gaat buurten
UITNODIGING

Ja, ik kom buurten
Noteer mij als deelnemer aan de Wonen Wateringen 
bewonersavond op 9 mei.

Wanneer en waar bent u welkom?
Datum: maandag 9 mei 2016
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: VELO
Adres: Noordweg 26 te Wateringen



Geachte huurder,
Luistert Wonen Wateringen wel voldoende naar uw wensen? Heeft u ideeën over hoe onze dienstverlening beter 
kan? En welke koers moeten we voor de toekomst uitstippelen? Over deze en vele andere vragen komen we  
binnenkort weer graag bij u buurten. Daarom nodigen we u uit voor onze bewonersavond. Bent u erbij?

Waar zou ú ons budget aan willen besteden?
Als woningcorporatie anno 2016 moeten we meer dan ooit keuzes maken. We kunnen niet meer overal op inzet-
ten. Ook omdat dat financieel niet meer mogelijk is. Daarvoor vragen we u met ons mee te denken. Met bijgaande 
Wonen Wateringen Munt kunt u zelf bepalen waar we ons geld op moeten inzetten: betaalbaarheid, leefbaarheid, 
kwaliteit of investeringen in nieuwbouw. Neem bijgaande Wonen Wateringen Munt mee en maak op de avond zelf 
– symbolisch – uw keus kenbaar. En denk eraan: een keus voor het één betekent minder geld voor het ander!

Astrid Feiter, beter bekend als ‘Mevrouw de Voorzitter’, zal de avonden leiden en voor een pittige discussie garant 
staan. De avond begint om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur zijn beëindigd. We sluiten af met een informeel hapje 
en drankje met alle buurtgenoten, zodat u met elkaar en met de mensen van Wonen Wateringen kunt napraten. 

 Bent u aanwezig?
  Bent u van de partij, alleen of samen met uw partner?  

Geef u dan op via bijgaande antwoordkaart of mail naar 
info@wonenwateringen.nl. Tot ziens tijdens de Wonen 
Wateringen bewonersavond. 

Wij zorgen dat de koffie klaar staat. Tot ziens tijdens de Wonen Wateringen bewonersavond. 

Naam:

Adres:

Aantal personen:

E-mailadres:

U kunt uw deelname ook doorgeven via info@wonenwateringen.nl

Wonen Wateringen gaat buurten
UITNODIGING

Ja, ik kom buurten
Noteer mij als deelnemer aan de Wonen Wateringen 
bewonersavond op 11 mei.

Wanneer en waar bent u welkom?
Datum: woensdag 11 mei 2016
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Kastanjehof
Adres: Kerkstraat 43a te Kwintsheul



Geachte huurder,
Luistert Wonen Wateringen wel voldoende naar uw wensen? Heeft u ideeën over hoe onze dienstverlening beter 
kan? En welke koers moeten we voor de toekomst uitstippelen? Over deze en vele andere vragen komen we  
binnenkort weer graag bij u buurten. Daarom nodigen we u uit voor onze bewonersavond. Bent u erbij?

Waar zou ú ons budget aan willen besteden?
Als woningcorporatie anno 2016 moeten we meer dan ooit keuzes maken. We kunnen niet meer overal op inzet-
ten. Ook omdat dat financieel niet meer mogelijk is. Daarvoor vragen we u met ons mee te denken. Met bijgaande 
Wonen Wateringen Munt kunt u zelf bepalen waar we ons geld op moeten inzetten: betaalbaarheid, leefbaarheid, 
kwaliteit of investeringen in nieuwbouw. Neem bijgaande Wonen Wateringen Munt mee en maak op de avond zelf 
– symbolisch – uw keus kenbaar. En denk eraan: een keus voor het één betekent minder geld voor het ander!

Astrid Feiter, beter bekend als ‘Mevrouw de Voorzitter’, zal de avonden leiden en voor een pittige discussie garant 
staan. De avond begint om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur zijn beëindigd. We sluiten af met een informeel hapje 
en drankje met alle buurtgenoten, zodat u met elkaar en met de mensen van Wonen Wateringen kunt napraten. 

 Bent u aanwezig?
  Bent u van de partij, alleen of samen met uw partner?  

Geef u dan op via bijgaande antwoordkaart of mail naar 
info@wonenwateringen.nl. Tot ziens tijdens de Wonen 
Wateringen bewonersavond. 

Wij zorgen dat de koffie klaar staat. Tot ziens tijdens de Wonen Wateringen bewonersavond. 

Naam:

Adres:

Aantal personen:

E-mailadres:

U kunt uw deelname ook doorgeven via info@wonenwateringen.nl

Wonen Wateringen gaat buurten
UITNODIGING

Ja, ik kom buurten
Noteer mij als deelnemer aan de Wonen Wateringen 
bewonersavond op 18 mei.

Wanneer en waar bent u welkom?
Datum: woensdag 18 mei 2016
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: VELO
Adres: Noordweg 26 te Wateringen



Geachte huurder,
Luistert Wonen Wateringen wel voldoende naar uw wensen? Heeft u ideeën over hoe onze dienstverlening beter 
kan? En welke koers moeten we voor de toekomst uitstippelen? Over deze en vele andere vragen komen we  
binnenkort weer graag bij u buurten. Daarom nodigen we u uit voor onze bewonersavond. Bent u erbij?

Waar zou ú ons budget aan willen besteden?
Als woningcorporatie anno 2016 moeten we meer dan ooit keuzes maken. We kunnen niet meer overal op inzet-
ten. Ook omdat dat financieel niet meer mogelijk is. Daarvoor vragen we u met ons mee te denken. Met bijgaande 
Wonen Wateringen Munt kunt u zelf bepalen waar we ons geld op moeten inzetten: betaalbaarheid, leefbaarheid, 
kwaliteit of investeringen in nieuwbouw. Neem bijgaande Wonen Wateringen Munt mee en maak op de avond zelf 
– symbolisch – uw keus kenbaar. En denk eraan: een keus voor het één betekent minder geld voor het ander!

Astrid Feiter, beter bekend als ‘Mevrouw de Voorzitter’, zal de avonden leiden en voor een pittige discussie garant 
staan. De avond begint om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur zijn beëindigd. We sluiten af met een informeel hapje 
en drankje met alle buurtgenoten, zodat u met elkaar en met de mensen van Wonen Wateringen kunt napraten. 

 Bent u aanwezig?
  Bent u van de partij, alleen of samen met uw partner?  

Geef u dan op via bijgaande antwoordkaart of mail naar 
info@wonenwateringen.nl. Tot ziens tijdens de Wonen 
Wateringen bewonersavond. 

Wij zorgen dat de koffie klaar staat. Tot ziens tijdens de Wonen Wateringen bewonersavond. 

Naam:

Adres:

Aantal personen:

E-mailadres:

U kunt uw deelname ook doorgeven via info@wonenwateringen.nl

Wonen Wateringen gaat buurten
UITNODIGING

Ja, ik kom buurten
Noteer mij als deelnemer aan de Wonen Wateringen 
bewonersavond op 23 mei.

Wanneer en waar bent u welkom?
Datum: maandag 23 mei 2016
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: De Zus van de Haas
Adres: Dorpskade 79 te Wateringen



Geachte huurder,
Luistert Wonen Wateringen wel voldoende naar uw wensen? Heeft u ideeën over hoe onze dienstverlening beter 
kan? En welke koers moeten we voor de toekomst uitstippelen? Over deze en vele andere vragen komen we  
binnenkort weer graag bij u buurten. Daarom nodigen we u uit voor onze bewonersavond. Bent u erbij?

Waar zou ú ons budget aan willen besteden?
Als woningcorporatie anno 2016 moeten we meer dan ooit keuzes maken. We kunnen niet meer overal op inzet-
ten. Ook omdat dat financieel niet meer mogelijk is. Daarvoor vragen we u met ons mee te denken. Met bijgaande 
Wonen Wateringen Munt kunt u zelf bepalen waar we ons geld op moeten inzetten: betaalbaarheid, leefbaarheid, 
kwaliteit of investeringen in nieuwbouw. Neem bijgaande Wonen Wateringen Munt mee en maak op de avond zelf 
– symbolisch – uw keus kenbaar. En denk eraan: een keus voor het één betekent minder geld voor het ander!

Astrid Feiter, beter bekend als ‘Mevrouw de Voorzitter’, zal de avonden leiden en voor een pittige discussie garant 
staan. De avond begint om 19.30 uur en zal rond 21.30 uur zijn beëindigd. We sluiten af met een informeel hapje 
en drankje met alle buurtgenoten, zodat u met elkaar en met de mensen van Wonen Wateringen kunt napraten. 

 Bent u aanwezig?
  Bent u van de partij, alleen of samen met uw partner?  

Geef u dan op via bijgaande antwoordkaart of mail naar 
info@wonenwateringen.nl. Tot ziens tijdens de Wonen 
Wateringen bewonersavond. 

Wij zorgen dat de koffie klaar staat. Tot ziens tijdens de Wonen Wateringen bewonersavond. 

Naam:

Adres:

Aantal personen:

E-mailadres:

U kunt uw deelname ook doorgeven via info@wonenwateringen.nl

Wonen Wateringen gaat buurten
UITNODIGING

Ja, ik kom buurten
Noteer mij als deelnemer aan de Wonen Wateringen 
bewonersavond op 25 mei.

Wanneer en waar bent u welkom?
Datum: woensdag 25 mei 2016
Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: VELO
Adres: Noordweg 26 te Wateringen


