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KOEPEL van BEWONERSCOMMISSIES voor HUURDERS van PANDEN van de SSH

Terugblik ALV BoKS 

Op 12 december jl. heeft BoKS met haar algemene 

ledenvergadering het jaar afgesloten. Naast haar leden had 

BoKS ook bewoners uitgenodigd om zo de participatie te 

bevorderen. Er werd afscheid genomen van de bestuursleden 

Floris Valkenburg, Nander van ’t Klooster en Samia Abzik 

die zich met veel toewijding hebben ingezet voor BoKS. 

Daarnaast werd Walter Austmann door de ALV benoemd tot 

nieuw bestuurslid. Naast formele zaken was er ook ruimte 

voor gastsprekers, een ludiek filmpje over duurzaamheid en 

werden de speerpunten van BoKS voor 2014 gepresenteerd. 

Na afloop van de ALV werd er geschaatst en geborreld, een 

mooie afsluiting van het bestuursjaar!

Werkgroep Politiek

Zoals we vaker verteld hebben zetten we ons bij BoKS 

niet alleen in voor studentenhuisvesting, maar ook 

voor de woonmogelijkheden na je studententijd. De 

doorstroomproblematiek is in Utrecht minstens net zo 

groot als de tekorten aan studentenkamers. De politieke 

werkgroep vindt het dan ook een goed teken dat in de nieuwe 

partijprogramma’s aandacht is voor de startersproblematiek. 

Dit zien we toch als onze verdienste, na onze lobby in 2013. 

Wij zullen ons ook zeker na de verkiezingen blijven inzetten 

zodat goede huisvesting gerealiseerd wordt in Utrecht. 

Duurzaamheidsplan wint prijs

Op de Avond van de Groene Belofte, van de Natuur 

en Milieu Federatie Utrecht, heeft het idee van onze 

duurzaaheidscommissie BoKS/SSH de derde prijs behaald.  

Het betrof een plan om energieslurpende apparatuur in 

studentenhuizen terug te dringen. Samir: “Utrecht is een stad 

met een grote studentenpopulatie. Een groot gedeelte van 

deze studenten woont op kamers waar ze hun huur inclusief 

energierekening betalen, of het verbruik via een collectieve 

meter bepaald wordt. Het gevolg is dat de studenten zich niet 

bewust zijn van hun eigen energieverbruik. Hierin valt in een 

grote duurzaamheidsslag te maken.” Met de gepresenteerde 

ideeën kan dus naast het milieu ook op kosten worden 

bespaard. De duurzaamheidscommissie gaat de komende 

jaren onder andere hieraan aandacht schenken.

Aan al het goede komt een einde! Zo ook aan mijn 

voorzitterschap van BoKS. De afgelopen vier jaar heb ik me 

hard ingezet om de belangen van hen die anders niet gehoord 

werden hoog op de agenda te houden. Of het nou om de 

starters op de woningmarkt gaat of juist om de toekomstige 

studenten die een kamer in Utrecht zoeken, voor hen allen 

stond BoKS klaar.  Startersproblematiek staat inmiddels op de 

agenda bij de gemeente. Het BoKS bestuur is in jaren niet zo actief geweest. Ik ga het bestuur 

met een goed gevoel verlaten, overtuigd van het feit dat er goede competente jonge mensen zijn die de ingeslagen weg 

gaan voortzetten. Ondertussen zal ik mij ook in mijn verdere carriere voor de rechten en ontwikkelingen in de huursector 

inzetten.

- Namens de koepel van de bewonerscommissies, BoKS,
Samir Španja  - Voorzitter

Binnenkort te verwachten: de BoKS Academy.   
Wil jij leren sparren op bestuurlijk niveau?  
Houdt dan ons nieuws in de gaten!



Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of 

opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

      A. Postbus 13124, 3507 LC Utrecht

      E.  redactie@BoKSXL.nl

       I.  www.BoKSXL.nl

      T.  030-2361802

Teruggave teveel betaalde energiebelasting

In de periode 2007-2012 hebben de huurders van een aantal 

complexen teveel energiebelasting betaald. Tijdens de ALV 

is besloten dat dit geld terug moet naar de bewoners. Op dit 

moment is BoKS met de SSH in gesprek om af te stemmen 

wanneer de terugbetaling plaats zal vinden en hoe de 

betreffende huurders geïnformeerd zullen worden. De SSH 

zal de komende weken eerst achterhalen om welke bewoners 

het gaat en hoelang zij in een bepaalde kamer hebben 

gewoond. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen zowel 

BoKS als de SSH dit communiceren. Vragen over individuele 

gevallen kunnen op dit moment dus nog niet beantwoord 

worden.

Even voorstellen: Walter Austmann

Tijdens de afgelopen ALV ben ik gekozen als nieuw bestuurslid 

bij BoKS. Voor iedereen die er niet was, zal ik nog even een 

korte introductie geven. Mijn naam is Walter Austmann en 

ik ben bezig met mijn laatste jaar van een PhD in geofysica. 

Woonachtig in Casa Confetti ben ik daar een tijd voorzitter 

geweest van het woonbestuur. Van hieruit kende ik de 

organisatie van BoKS al een klein beetje en dit leek mij een 

mooie nieuwe uitdaging om mij in te kunnen zetten voor een 

nog grotere groep mensen. In de korte tijd dat ik bezig ben, ben 

ik begonnen in de duurzaamheidscommissie en in ISHA, een 

commissie die opkomt voor de rechten van de internationale 

studenten. Daarnaast vind ik het erg belangrijk om de 

contacten tussen de woonbesturen onderling te versterken.

Politiek bulletin

Beste bewoner, ben jij of ken jij iemand die kandidaat raadslid 

is in Utrecht en bij de SSH woont? Dan willen we graag met 

je in contact komen voor een speciaal politiek bulletin voor 

aankomende raadsverkiezingen. Aanmelden kan op emile@

boksxl.nl.

Gemeenteraadsdebat over wonen: hoe wordt de studenten-

en startersproblematiek na 19 maart aangepakt

Op donderdag 13 maart zal BoKS een debat organiseren in 

aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. 

Centraal zullen vragen over wonen staan waar de studenten 

en starters veelal mee te kampen hebben, zoals het tekort 

aan studentenkamers en de doorstroomproblematiek voor 

starters. Kandidaten voor de gemeenteraad van diverse 

politieke partijen worden uitgenodigd om uit te leggen hoe 

zij deze problemen zullen aanpakken de komende termijn. De 

exacte tijd en locatie zijn bij het uitgaan van deze nieuwsbrief 

helaas nog niet bekend, maar zullen spoedig op de site 

gepubliceerd worden.

Start bouw Johanna

Op 16 januari jl. is de bouw van Johanna, het vierde SSH 

complex op de Uithof, van start gegaan.  Naast de directeur 

van de SSH waren ook BoKS en studenten van het Junior 

College aanwezig. Johanna wordt 19 verdiepingen hoog 

en zal 655 kamers en woningen tellen. De inspiratie voor 

het ontwerp komt van de wolken, het gebouw zal dan ook 

gekenmerkt worden door lucht, licht en uitzicht. Johanna 

wordt gebouwd op het terrein waar voorheen de spaceboxen 

van de SSH stonden aan de Cambridgelaan. Medio 2015 

kunnen de eerste studenten hun intrek nemen.
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