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HUURDERSRAAD VESTIA | DEN HAAG - Nieuwsbrief 

HAAGSE WEETJES VOOR DE VESTIA-HUURDER 

  

door Petra van der Burg op 8 juni 2021 

 

Voor je ligt de nieuwsbrief van de Huurdersraad, voor en door de Haagse Vestia-

huurders. 

Wil je zelf ook een stukje aanleveren voor de nieuwsbrief? Stuur hem naar de 

redactie via info@huurdersraadvestia.nl onder vermelding van: nieuwsbrief Den 

Haag.  

  

 

 

 

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/qdku4JnjRKYhC47qu6MCYvq3jYHT-myrSGmPgMSlUC8BTXLfuIB33-vlqYyIYzbKs4ujIHAmcQk0l7YCl68L5A/Bh4bvyjCPDgnJzL
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/C3Ly8JFV3_HnrRnL8dReZkJS_N04T4DU3EfIefk-OurMAncqfMZQ9juRhq2L7vp8uftz9XFuhi8K-ni4jcbelg/2dJ6h6nDSZ6SRVJ
mailto:info@huurdersraadvestia.nl
http://www.huurdersraadvestia.nl/
http://www.huurdersraadvestia.nl/


In deze nieuwsbrief: 

 Operatie Steenbreek 

 Word jij onze nieuwe bestuurder of werkgroeplid? 

 Gluren bij de Buren 2021 

 Jij wilt toch ook in contact blijven met ons! 
 

  

 

  

 

  

 

  

 Operatie Steenbreek 
 

 

door Jarmilla Bouwman op 28 april 

2021 

 

Met Operatie Steenbreek wordt Den 

Haag groener - Minder steen is meer 

genieten - 

 

Wat is Operatie Steenbreek? 

Minder stenen, meer groen in de 

stad. Dat is het doel van het landelijke 

project Operatie Steenbreek. De 

gemeente Den Haag sloot zich vijf 

jaar geleden bij het project aan en 

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/okvdOFhkEEerMooiBf8vx6oECu-wLE-rUz5Z2Sniz6PRFmPzBDbd59FARiN6eGJQtb-zNNEWl6dnARSRplgWjA/Ei4hKv9jeTXkzUQ


 

Stichting Duurzaam Den Haag voert 

het uit. Via Operatie Steenbreek 

kunnen bewoners, bedrijven en 

scholen hun tuin- en (stoep)tegels 

inleveren in ruil voor gratis planten. Er 

zijn in Den Haag al meer dan 100.000 

tegels omgeruild voor groen! Dat is 

goed nieuws, want een groene stad is 

beter voor mens en dier. Zowel de 

Gemeente Den Haag als Vestia 

ondersteunen deze actie van harte! 

 

Geïnteresseerd in wat jij kunt doen en 

hoe je mee kunt doen. 
 

Lees meer 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 Word jij onze nieuwe bestuurder of 
werkgroeplid? 

 

door Pieter Brouwer op 10 mei 2021 

 

De Huurdersraad is de belangenbehartiger van alle huurders van Vestia. Wij 

zitten hiervoor aan tafel met onder meer gemeenten, Vestia en andere 

huurdersorganisaties. Hiervoor zijn vrijwilligers heel belangrijk. 

 

De huurders van Vestia zijn zeer divers qua nationaliteit, geloof enz. Voor een 

juiste afspiegeling van de Vestia huurders zijn wij op zoek naar huurders uit 

alle geledingen. 

Wil jij je inzetten voor je medehuurders en ben je geïnteresseerd in de materie 

die komt kijken bij de verhuur van woningen dan zijn wij op zoek naar JOU! 

 

Leeftijd speelt geen rol. Kun je tijd vrij maken laat het ons weten en samen 

kijken we welke rol bij jou past. Een mogelijkheid voor het volgen van 

cursussen hiervoor is er natuurlijk. 

 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de mogelijkheden, laat 

dan hier je gegevens achter en wij nemen contact met je op. 
  

 

 

 

 

https://c.spotler.com/ct/m16/k1/fnjblaXqzwKv_5wDernA_tiEgzPwu75WdfZl_rKV9kFkm_ttzWAuzIVawWdNna8fo2vvFSLeQoChEf9BMZKGnA/NiBNvEq982d6KRQ
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/bU7e2jPe3xsMqf4WIdKGg-cK0Cze1l0IXuwlKMONRDfDSxJA3HJH9_LtHsRe8XrLu4LuFEUyhsec6006pB-LKg/3HUe7QGZiGpwExq


  

 

  

 Gluren bij de Buren 2021 
 

door Petra van der Burg op 8 juni 2021 

 

Zet zondag 5 september alvast in je agenda, want dan wordt er weer gestruind 

in de tuinen van Den Haag  

 

GLUREN BIJ DE BUREN  

De tuinen van Den Haag veranderen tijdens Gluren bij de Buren voor een dag 

in  echte podia, voor zeer intieme optredens van verschillende lokale 

talenten.   

 

ACTS  

Wil je nieuw werk uitproberen, podiumervaring opdoen, optreden in intieme 

setting of ben  je gewoon op zoek naar een plek waar je jouw podiumkunsten 

mag vertonen?  

 

TUINEN  

Of ben jij juist een geboren host, wil je (nieuwe) buren welkom heten, heb je 

altijd al een  festival willen organiseren of ben je gewoon benieuwd hoe jouw 

tuin eruit ziet als podium?   

 

MELD JE AAN  

Meld je aan als act of stel jouw buitenruimte open voor een act tijdens Gluren 

bij de Buren 2021!   

 

Klik hier voor inschrijven als tuin of act   
  

 

 

 

 

  

 

  

 Blijf op de hoogte! 
 

door Petra van der Burg op 8 juni 2021 

 

Heb je je contactgegevens al eerder (voor december 2020) aan ons 

doorgegeven dan is het toch opnieuw nodig. Zo kunnen we je gericht mailings 

sturen over het gebied waar je woont. Vul je gegevens hier in en we kunnen je 

blijvend op de hoogte houden! 
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PS Het kan voorkomen dat je een dubbele nieuwsbrief ontvangt, hieraan wordt 

gewerkt. 

 

 

 

  

  

  

Tel:085 - 016 01 05 

bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 

 

info@huurdersraadvestia.nl  |  website 
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