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Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
Verzonden: dinsdag 31 januari 2023 16:53
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsflits

 
Geen afbeeldingen? Webversie

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid op de 
terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn een kleine 80 

verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv. 

  

Nieuwsflits 

dinsdag 31 januari 2023 
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Seniorencoalitie stuurt brief aan vaste 
Kamercommissie Binnenlandse Zaken 

Volgende week donderdag (9 februari) staat het debat Woningbouwopgave en koopsector 
op het programma van de commissie Binnenlandse Zaken en één van de te 
bespreken  agendapunten is  het programma Wonen en Zorg voor Ouderen (WOZO). 

Als reactie op het programma  stuurde de Seniorencolatie in november 2022 een brief 
naar de betrokken ministers De Jonge en Helder (zie hiervoor het artikel op onze 
website). Met de brief van vandaag doet de coalitie een oproep om een drietal zaken te 
adresseren, nl. prioritering van huisvesting voor de oudere doekgroep,  haast maken met 
geclusterde woonvormen en investeren in onmoetingsmogelijkheden. 

Lees hier de brief aan de commissie. 

  

 

Waar houden wij ons mee bezig? 
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere 

ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden 
bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. 

 

  
  

Bekijk onze dossiers 
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Koepel Gepensioneerden 

Postbus 2069 

3500 GB Utrecht 

T: 030 - 28 46 080 

E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl 

W: www.koepelgepensioneerden.nl 

  

Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, ga dan na of u die rechtstreeks van de Koepel in 

uw mailbox ontvangt of dat u hem via uw vereniging of via een andere persoon ontvangt. In het 

laatste geval moet u zich NIET hieronder uitschrijven, maar degene die u de nieuwsbrief heeft 

gestuurd vragen om uw e-mailadres uit de verzendlijst te verwijderen zodat u de nieuwbrief niet 

meer ontvangt. Zo zorgt u ervoor dat andere lezers de nieuwsbrief wél blijven ontvangen.  

Check dus wie de afzender is van de nieuwsbrief! 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  

   
  

  
 


