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Wilt u graag zo lang mogelijk, verantwoord en fijn wonen in Lunetten, maar twijfelt u 
of uw huidige woning hiervoor wel geschikt is? Bent u op zoek naar informatie over 
mogelijke aanpassingen aan uw woning of over verhuismogelijkheden binnen de 
wijk? Dan is deze informatiebijeenkomst zeker iets voor u!

Wat kunt u verwachten?
Een verhuisadviseur vertelt over aanpassingen in uw huis en hoe die te betalen en over 
mogelijkheden om een ander huis te kopen of te huren.  
Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.  
Aan het eind van de avond heeft u een beter beeld van wat er mogelijk is. En dat is meer 
dan u denkt!

 
Deze wijkbijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Levensloopbestendige Wijk 
Lunetten, onderdeel van Buurtbudgetten Lunetten, in samenwerking met Lunetten Wil Wel. 

We zien u graag op donderdag 5 september  
in Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75

Jeanet - John - Lia - Lous - Marlies

buurtbudgetlunetten@gmail.com
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Informatiebijeenkomst 
met gastspreker 
Donderdag 5 september 2019 
20.00 uur - 22.00 uur 
Wijkbureau Zuid, ’t Goylaan 75

Na de succesvolle en goed bezochte informatiemiddag in april stellen we ook  
graag andere bewoners van Lunetten in de gelegenheid om informatie in te winnen, 
daarom een herhaling van deze bijeenkomst op donderdagavond 5 september. 
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