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VIVAS is het Vlaams netwerk  
van sociale huurders. Het is een  
samenwerkingsverband van 

georganiseerde lokale bewonersgroepen en actieve 
bewoners in de sociale huisvesting.
VIVAS verdedigt de gemeenschappelijke belangen  
van sociale huurders.

De werking van VIVAS wordt ondersteund door het 
Vlaams Huurdersplatform vzw.
Contact: Viki Leysen - T 03 366 30 15, 
viki.leysen@vlaamshuurdersplatform.be 
Meer informatie: www.vivas.be

M.m.v. Gewestelijke maatschappij voor Huisvesting Beveren, Sint-Niklase 
Maatschappij Voor De Huisvesting en de Huurdersbonden. Met financiële 
ondersteuning van provincie Oost-Vlaanderen.
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PR AK TISCH
PL A ATS
Van der Valk Hotel
Gentseweg 280 
9120 Beveren-Waas

Inschrijven vóór 3 november:
- Via je lokale bewonersgroep/ondersteuner  
  (bij voorkeur)
- Via www.vivas.be
- Via bijgevoegd strookje

Deelnameprijs sociale huurders: € 5
Deelnameprijs anderen: € 20

De betaling gebeurt via facturatie  
na het congres

OPENBAAR VERVOER
25 minuten met bus 81 vanuit het station van 
Sint-Niklaas (of 50 minuten met bus 81 vanuit het 
station Antwerpen-Centraal). Bus stopt op 300 
meter van het hotel.

CONGRES VOOR
SOCIALE HUURDERS

VERHUIZEN  
ZONDER ZORGEN 

ZATERDAG 
30 NOV 2019

10u tot 17u30 

VAN DER VALK HOTEL
BEVEREN
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Voormiddag

10u00 — 10u45
Onthaal met koffie, thee en koffiekoeken

10u45 — 11u00
Welkom! 
Joy Verstichele (VHP) en Rita Van Landeghem (VIVAS)

11u00 — 11u50
Impact van verhuizen
Ronde-tafelgesprek met sociale huurders en verhuurders, 
beleidmakers en andere betrokken actoren 

11u50 — 12u10
Het gevecht om Doel en de polder
Jan Creve, woordvoerder Doel 2020  

12u10 — 12u25
Een babbel met Vlaams minister van Wonen

12u25 — 12u30
We zingen het woonlied
12u30 — 13u45
Lunch

INSCHRIJVINGSSTROOK
INSCHR IJVEN VÓÓR 3 NOVEMBER 2019
VIVAS- BEWONERSCONGRES
30 NOVEMBER 2019

Gelieve 1 inschrijvingsstrook per persoon te gebruiken  
en in drukletters te schrijven!

Naam

Adres

Telefoon

E-mail

Bewonersgroep / organisatie

Ik kies als namiddagactiviteit
Vink twee keuzes aan en omcirkel uw favoriete keuze.

  1. Verplicht verhuizen  

  2. Klantgerichte dienstverlening bij verhuis

  3. Het gehuurde goed

  4. Beleid rond verhuizen bij de maatschappijen

  5. Bezoek aan Clementwijk 

  6. Het Mercatormuseum

  7. Rondrit Haven + bezoek Doel 

We proberen zoveel mogelijk uw eerste keuze te respecteren.

Ik zal aanwezig zijn bij: 
  de broodjeslunch  

  de receptie

Opmerkingen (suikervrij, vegetarisch...)

Deelnameprijs
  Sociale huurders: € 5

  Anderen: € 20

Inschrijven vóór 3 november 2019

ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 • 10u00 — 17u30 • Van Der Valk Hotel, Beveren

Namiddag
 
14u00 — 16u00
Keuze uit volgende activiteiten:

1. Verplicht verhuizen 
 Wanneer moet je als huurder verhuizen en op 

welke manier pakken SHM’s dit concreet aan?
2. Klantgerichte dienstverlening bij verhuis 
 Op welke manier worden huurders ondersteund 

door hun maatschappij bij een (interne) verhuis? 
3. Het gehuurde goed 
 In welke staat ontvangen de huurders de woning 

en wat op het einde van het huurcontract?   
4.	 Beleid	rond	verhuizen	bij	de	

maatschappijen
 Verhuizen brengt heel wat ongemakken met 

zich mee. Op welke manier geven maatschap-
pijen invulling aan het beleid om deze lasten en 
de verhuisbewegingen zelf tot een minimum te 
beperken? 

5.	 Bezoek	aan	Clementwijk	in	Sint-Niklaas	
 De bestaande wijk wordt uitgebreid met een 

duurzame groene woonwijk bestemd voor ver-
schillende bewonersgroepen en tal van collec-
tieve voorzieningen. 

 Rondleiding en toelichting door medewerkers van 
SHM.

6.	 Het	Mercatormuseum
 Bezoek met gids. 
7. Havenrondrit en bezoek aan Doel
 Via de Haven rijdt de bus richting Doel. Een gids 

geeft uitleg over ontstaan van haven en polders.

16u00 — 17u30
Afsluitende receptie

PROGR AMMA
Gastheer: Bart Pilate
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