
                                                       

Emailadres: hogwarnsveld@outlook.com   Pagina 1 van 2 

Postadres: Scheurkamp 3, 7231 EA Warnsveld  

KVK 50873091  
Website https://onswoongoed.nl/hog/ 

Uitnodiging 
26 oktober 19.30 uur. 

In Warnstaete 
Oranjelaan 11 in Warnsveld 

Zaal open om 19.00 uur 
 

 
 
Geachte huurders, 
 
Het heeft even geduurd maar eindelijk mogen wij weer een bewonersavond 
organiseren. Hierbij willen we jullie dan ook van harte uitnodigen op dinsdag 26 
oktober 2021 om 19.30 uur in Warnstaete, Oranjelaan 11 in Warnsveld. 
 
Ten eerste natuurlijk de jaarvergadering. Daarnaast stellen Wim Nijenhuis en Corry 
Overkleeft zich herkiesbaar.  Emma Gossink van Ons Huis komt ons het een en ander 
vertellen over ‘vitale wijken”.  
 
Vitale wijken 
Woningbouwcorporaties en hun huizen zijn een blijvende factor in wijken. Zij willen 
zich in blijven zetten zodat bewoners zich thuis voelen in hun woning en in de wijk. 
Helaas laat onderzoek zien dat een groot aantal wijken achteruitgaan. Daarom is het 
ook van belang dat de corporaties de ruimte krijgen om de wijken vitaal te houden. 
Meer veiligheid, minder overlast, meer samenhang. Zodat kinderen zorgeloos op 
straat kunnen spelen. Kwetsbare mensen moeten voldoende zorg en ondersteuning 
krijgen. Er zijn ogen en oren nodig voor het vroegtijdig signaleren van problemen.  
 
Brandveiligheid (onder voorbehoud het lukt vooral nog niet om contact met de juiste persoon te krijgen)  
De brandweer zal deze avond aanwezig (ondervoorbehoud) zijn om u het een en ander te 
vertellen over de brandveiligheid in en rond uw woning. 
Brand is iets waar we liever niet aan denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel 
schade en leed aanrichten. Met een paar simpele maatregelen kan je je huis al snel 
brandveilig(er) maken. 
 
Arjen Jongstra, directeur-bestuurder van Ons Huis en Gemma Oosterman-raad van 
commissarissen zullen ook aanwezig zijn 
 
Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de HOG Warnsveld-Zutphen 

Corry Overkleeft (secretaris) 

Vergeet u niet ons even te laten weten of u komt? Dan kunnen wij de boodschappen gaan doen. 

Aanmelden kan op hogwarnsveld@outlook.com 

i.v.m. Corona worden er geen handen geschud en mogen mondmaskers gedragen worden als u dat 

prettig vindt. z.o.z. voor de agenda van deze bewonersavond. 
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Agenda 
1. Opening en welkom (19.30) 

2. Mededelingen. 

3. Wim Nijenhuis en Corry Overkleeft stellen zich herkiesbaar 

4. Jaarverslag en financiën  

5. Vitale wijken (Emma Gossink) 

6. Brandveiligheid (Brandweer) (onder voorbehoud) 

7. Rondvraag  

8. Sluiting vergadering. Aansluitend tijd voor een hapje en een drankje 
 
 


