Aan alle leden van CDA Zwolle, jong & oud,

Zwolle, 1 november 2019

Wij nodigen u/jou – met introducé - van harte uit voor onze algemene ledenvergadering (ALV)
op dinsdag 26 november 2019 bij woningcorporatie deltaWonen, Veerallee 29 in Zwolle.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst begint om 19.45 uur.
Thema-avond: ‘Wonen in Zwolle, nu en later…’
Your home is your castle. Je huis staat voor geborgenheid, rust, thuiskomen. Overheid,
woningcorporaties en politiek zien dat ook zo, maar hoe geef je daar op een manier vorm aan dat het
toekomstbestendig is, zich vormt naar de contouren van je omgeving en dat mensen zich
daadwerkelijk thuis voelen in hun stad, in jouw en mijn stad Zwolle. Samen met experts van de
gemeente Zwolle en deltaWonen bouwt CDA Zwolle – natuurlijk met uw actieve inbreng – aan een
zinvolle en inspirerende avond, met een positieve blik naar de toekomst.
Doe je mee? En neem vooral een introducé mee! U/jij bent van harte welkom.
19.30 - Inloop & welkom
19.45 - Huishoudelijk
• Terugblik op Ledenevent van 21 juni in het kader van ledenbinding
• Vaststellen notulen ALV 21 juni (bij Zorgtrainingscentrum Zwolle)
• Bestuurlijke wijzigingen – voordracht Nick Scholten als algemeen bestuurslid
• Vaststellen begroting 2020
20.00 – ‘Wonen in Zwolle, nu en later’
Drie sprekers met kijk op de stad & woningbouw nemen jou en mij in een interactieve avond mee in
hun visie op de woonplek van nu – en die van de toekomst. Op basis waarvan maken zij hun keuzes?
U/jij bent vrij om je vragen te stellen en je persoonlijke situatie te spiegelen aan de beleidsmakers.
De sprekers van deze avond:
- Henrieke Selles-Heikoop, programmamanager Gemeente Zwolle – overkoepelend beleid
- Evert Leideman, directeur deltaWonen (of een collega) – vertaling woningbouwcorporatie
- Jan Nabers, CDA Zwolle –visie en wens van CDA Zwolle op beleid en partners?
21.30 – Rondvraag en sluiting

Wij hopen u/je te ontvangen op dinsdag 26 november a.s. in de Ittersumzaal van woningcorporatie
deltaWonen, Veerallee 29 te Zwolle – er is volop fietsenstalling en er zijn zo’n 20 parkeerplekken.
En neem gerust iemand mee, waarvan je denkt dat het ook voor hem/haar interessant is.
Bestuur CDA Zwolle,
Harma Scholtens, Jan Duenk, Pieneke van Pijkeren-Koops, Birgit Michies en Julius de Vries
Fractie: Jan Nabers, Margriet Boersma, Leo Elfers en Arjan Spaans.
Steunfractie: Inge-Maartje Pieneman-van Scheepstal, Richard Kroes, Anneloes Krone en Liesbeth van Es
Fractieondersteuning: Lonneke Jacobs en Maartje Stahlie

