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Gratis
budgettraining
Hoe zet ik een overzichtelijke huisadministratie op? Hoe bewaak ik
mijn budget? Dit zijn veelvoorkomende vragen van huurders die
geen zin hebben in financiële pro-

CARRIÈRENIEUWS

blemen. Woningcorporatie Lefier
in Noordoost-Nederland geeft
daarom een budgettraining weg
aan startende huurders en woningzoekenden. Het doel: huurders een
structuur te bieden voor hun financiële administratie. De Stichting
KNIP organiseert de training, die in
totaal bestaat uit vijf bijeenkomsten
van 2,5 uur.
Marcel Boelens van Lefier
m.boelens@lefier.nl

HUISKAMERDEBATTEN
Hoe willen we de komende
100 jaar wonen? Aedes gaat
daarover in gesprek met bewoners in het kader van haar
100-jarig bestaan. Dat gebeurt
in vijf huiskamerdebatten
verspreid over het land.
Aedes organiseert de huiskamerdebatten met woningcorporaties uit verschillende regio’s
bij bewoners thuis. Daarbij
komen thema’s aan de orde
zoals: studenten en starters,
innovatie en actief burgerschap,
zorg en wonen, leefbaarheid en
krimp. Het eerste debat is op
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Meer informatie

RICHT JE
EIGEN
BUURT IN
Wie de wens heeft om zijn eigen buurt
in te richten kan in Almere terecht.
Daar wordt de komende jaren de
wijk Nobelhorst gebouwd. Deze wijk
is ontstaan uit een dialoog met de
toekomstige bewoners. Ymere en de
gemeente Almere hebben de kaders
bepaald, de bewoners vullen het samen
verder in. Hoe zij dit doen? Door lid te
zijn van de Buurtcoöperatie.

ROB HAANS
Rob Haans wordt per
1 oktober de nieuwe
voorzitter van de directie van de Alliantie. Hij
volgt Jim Schuyt op, die
vanaf 2001 voorzitter
was en dit jaar met pensioen gaat. Rob
Haans is momenteel directeur-bestuurder van woningcorporatie De Key en
bestuurslid van Aedes vereniging van
woningcorporaties.

PAUL VAN ROOSMALEN
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