UITNODIGING
ACHTERBANBIJEENKOMST
Het Bestuur van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk nodigt hierbij
alle huurders van de Woningstichting Sint Antonius van Padua uit voor een
achterbanbijeenkomst.
De avond heeft een informatief en informeel karakter.
Wanneer:
Waar:

Woensdag 27 oktober 2021 aanvang 20.00 uur, zaal en kraampjes open
19.00 uur, einde ca. 22.00 uur
“De Duinpan” Sportlaan 34 De Zilk

Er zijn diverse kraampjes ingericht waar u informatie kunt krijgen en vragen kunt stellen over
diverse onderwerpen:
▪ HBNZ
▪ Antonius van Padua afdeling Vastgoed
▪ Antonius van Padua afdeling Wonen
▪ Woonbond
▪ Gemeente Noordwijk, energiecoaches, met de mogelijkheid om in te schrijven voor
een energiegesprek.
▪ De Wijkagenten, leefbaarheid en veiligheid.
Aanwezig:
Namens AvP zijn onder andere aanwezig Benno Gruijters (interim-bestuurder), leden van de
Raad van Commissarissen en medewerkers van de verschillende afdelingen.
Uiteraard is ook het bestuur van HBNZ present en zijn er vertegenwoordigers van de
Woonbond, de Gemeente Noordwijk en de wijkagenten.
Sprekers en thema’s
Gesproken wordt door onder meer: Sjaak Geerlings (voorzitter HBNZ) over woonbeleving en
energiecoaches, Benno Gruijters (interim-bestuurder Antonius van Padua) over het
woonruimte verdeelsysteem, Theo Alkemade (wethouder Gemeente Noordwijk) over
woningbouwplannen en locaties en Sjaak v.d. Berg (wethouder gemeente Noordwijk) over
energie transitie en de Regionale Energie Strategie.
Na afloop is er een forumdiscussie en gelegenheid tot vragen stellen onder leiding van Guus
Terlingen.
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Koffie, thee en drankjes
Op deze avond zijn koffie en thee gratis en bij binnenkomst ontvangt u twee
consumptiebonnen voor een drankje.
Aanmelden
Omdat wij graag willen weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn, vragen wij u zich
aan te melden, dit kan op de volgende manieren:
1) Via het invulformulier op de website www.hbnz.nl
2) Via de e-mail aan info@hbnz.nl
3) Of via het invullen en inleveren van onderstaande invulstrook
Vervoer
Vanaf de Brink rijdt twee keer een nostalgische NZH bus naar de Duinpan en natuurlijk wordt
u ook weer terug gebracht naar de Brink.
U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid komen, er is parkeergelegenheid.
Coronamaatregelen
NZH bus, mondkapje.
De Duinpan, Corona QR-Code of vaccinatiebewijs.
Tot slot
Wij vinden het heel belangrijk om uw mening te horen over de genoemde thema’s en hopen
dan ook op een hoge opkomst op deze achterbanbijeenkomst.

Wij rekenen op u!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van HBNZ
Sjaak Geerlings Voorzitter

Ondergetekende komt met * ………… perso(on)en naar de bijeenkomst
Naam * ................................................................................................................................
Adres *.................................................................................................................................
Telefoonnummer ................................................................................................................
E-mail adres ........................................................................................................................
HBNZ mag mijn e.mail adres gebruiken voor mailing van HBNZ ja/nee
*Verplichte invoervelden
Wil graag van de NZH bus gebruikmaken,
Bus 1 vertrek Brink: ca. 18.45 uur, vertrek Duinpan ca. 21.30 uur
ja/nee
Bus 2 vertrek Brink: ca. 19.30 uur, vertrek Duinpan ca. 22.15 uur
ja/nee
Strookje in te leveren bij:
Secretaris HBNZ – Joke van der Leek Kornoeljelaan 27 Noordwijkerhout
of bij Woningstichting Sint Antonius van Padua, Forum 5, 2211 LV Noordwijkerhout

