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Belangen behartigen van huurdersverenigingen (hurend) van Bouwinvest Dutch  Institutional 

Residential Fund  

NIEUWSBRIEF 36 – MAART  2021 

 

 

Beste leden,  

 

Het is weer tijd om u even bij te praten. We hebben dit jaar 4 bestuurs- 

bijeenkomsten gehad om alle “lopende” zaken op een goede wijze te 

kunnen duiden en vervolgacties te bepalen. De verslagen van deze 

(digitale) bijeenkomsten vindt u op onze website 

www.platformbouwinvest.nl. 

Voorjaarsoverleg met Bouwinvest 

We hebben op 19 april ons digitale voorjaarsoverleg met Bouwinvest 

gehad. Het concept-verslag van deze bijeenkomst vindt u op onze 

website. 

We vragen met name uw aandacht voor de volgende onderwerpen uit dit 

overleg: 

- Betaalbaarheid van de huur voor de huurders; 

- Levensloopbestendigheid bestaande woningen en nieuwbouw. 

Interessante informatie hierover kunt u ook vinden op de website 

https://www.kenniscentrumwonenzorg.nl/levensloopbestendige-

woningen/.  

Voorjaars Algemene Ledenvergadering 

Deze bijeenkomst staat gepland voor 14 juni a.s. Zoals het er nu naar uit 

ziet kunnen we deze bijeenkomst fysiek organiseren. De locatie is – 

evenals laatste maal – restaurant  Mercatu, Verlengde Breevaart 4, 2811 

LR Reeuwijk. Voor routeinformatie kijkt u op hun website 

https://mercatu.nl/contact/. Voorafgaand aan de vergadering plannen 

we een gezamenlijke lunch. Aanvang  lunch 12.00 uur. Aanvang 

vergadering: 13.00 uur. Einde staat gepland voor uiterlijk 15.30 uur. 

Mocht een fysieke bijeenkomst onverhoopt toch niet kunnen, dan willen 

we graag digitaal gaan. In dat geval krijgt u voor deelname een mail 

toegezonden met detailinformatie over het te gebruiken programma en 

de daarbij horende link. 
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De agenda voor deze bijeenkomst is als bijlage bij deze Nieuwsbrief 

gevoegd. 

Wij hopen op een grote opkomst ondanks de Corona pandemie. Tijdens 

de bijeenkomst worden de corona-beschermingsmaatregelen gehanteerd. 

We verzoeken u allemaal, daaraan strikt de hand te houden. Vergeet uw 

mondkapje niet. We hopen u allemaal weer te ontmoeten bij deze 

bijeenkomst.  

Maar – niet onbelangrijk -:  

geeft u per e-mail op of u komt.  

 

Namens het bestuur Platform Bouwinvest 

Gerard Rademakers 

secretaris 

Leden en lidmaatschap Platform Bouwinvest:  

Momenteel telt het Platform Bouwinvest een 23-tal leden met wie regelmatig contact is.  

Het lidmaatschap is geheel gratis. Aanmelden via: secretaris@platformbouwinvest.nl  

 

Blijf gezond wenst u het Platform bestuur. 

  


