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KOEPEL van BEWONERSCOMMISSIES voor HUURDERS van PANDEN van de SSH

Johanna

Nieuwsgierig hoe ze te werk gaan op de bouw bij het nieuwe 

Johanna complex? Zie hier een filmpje van de werkplaats en 

hoe ze de hoogte weten te bereiken. Binnenkort kunnen we 

hier weer vele studenten laten huisvesten. 

Eerste resultaten Leefhaarheidsenquête de Uithof

Vlak voor de zomer hebben de woonbesturen van De Uithof 

samen met BoKS, Universiteit Utrecht, SSH en de gemeente 

een enquête gehouden over de leefbaarheid op de Uithof. Op 

donderdag 4 september werden de resultaten van het eerste 

deel van het onderzoek gepresenteerd op de Daktuin aan de 

gemeenteraad en andere belangstellenden. De belangrijkste 

conclusie was de grote wens van de bewoners en bezoekers 

om een grote supermarkt op de Uithof te hebben. Het 

onderzoeken van deze mogelijkheid staat dan ook centraal bij 

het tweede deel van deze enquête. Daarnaast is er natuurlijk 

ook ruime aandacht voor andere voorzieningen, meer groen, 

beter OV en prettiger wonen. Een uitgebreider verslag en ook 

de resultaten van het tweede deel volgen zo snel mogelijk.

BoKS Academy

Wij als BoKS organiseren dit jaar de BoKS Academy. Het is 

voor de echte liefhebbers die zich met ons willen verdiepen 

in woongerelateerde onderwerpen. Er worden hiervoor 

professionals uit het vakgebied uitgenodigd om je te voorzien 

van nieuwe kennis. Dit wordt verspreid over 3 avonden in 

de maanden oktober, november en december. Tijdens deze 

avond is er tevens een mogelijkheid om kennis te maken met 

je woonbestuur en/of BoKS. Heb je belangstelling stuur dan 

een mailtje naar jacqueline@boksxl.nl en zij zal de precieze 

data en programma toesturen.

Het nieuwe academische jaar is weer begonnen en vele 
studenten zijn naar nieuwe steden verhuisd. Ondertussen 
heeft BoKS rustig doorvergaderd en kun je in deze nieuwsbrief 
lezen over de leefbaarheid op de Uithof. Daarnaast zoekt BoKS 
iemand die geïnteresseerd is in politiek (zie vacature), zetten 
we een woonbestuur in het zonnetje en hebben we wat weetjes 
voor mensen over woonbesturen en Utrecht.

We hopen dat jullie allen een mooie zomer achter de rug hebben en wensen jullie een 
prachtige nazomer (en indien van toepassing: een goede start van het studiejaar) toe. 

JUST SO YOU KNOW - UTRECHT...

•	 Wooncomplexen en panden hebben bijna allemaal 

een eigen woonbestuur die hen vertegenwoordigt.

•	 Woonbesturen organiseren regelmatig leuke, dan 

wel, nuttige bijeenkomsten (waaronder feesten en 

open lucht bioscopen).

•	 Je kunt bij je woonbestuur terecht voor 

wooncomplex/panden-gerelateerde vragen.

•	 De Trajectum Lumen rondleidingen zijn weer 

begonnen.

•	 Het culturele seizoen is met het Uitfeest weer 

van start is gegaan, er zijn regelmatig culturele 

zondagen.

https://www.youtube.com/watch?v=yZTxmsxNQS4&feature=youtu.be
mailto:jacqueline%40boksxl.nl?subject=jacqueline%40boksxl.nl


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
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WOONBESTUUR IN DE SPOTLIGHTS:
                                                                            CITY CAMPUS MAX

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de drie 

kenmerkende bordeauxrode torens aan het Europaplein 

in gebruik werden genomen door de eerste bewoners. 

Het is altijd een beetje spannend, zo’n geheel nieuw 

complex. De muren staan er, de indeling is bedacht, je 

betrekt je nieuwe woning, maar na het bouwen en de 

oplevering begint pas het echte bouwen; het bouwen 

aan het klimaat binnen de microkosmos die City Campus 

Max eigenlijk is.

Inmiddels viert ons complex dit jaar zijn vijfjarig bestaan, 

en als we terugkijken naar die afgelopen 5 jaar, dan 

is er stiekem toch best wel wat gebeurd. Er is een 

woonbestuur opgericht en een activiteitencommissie. Er 

zijn vrijdagavondborrels voor de bewoners en inmiddels 

ook een Subway, beneden in de plint. De binnentuin 

heeft een nieuwe inrichting gekregen, en binnenkort 

vieren we ons jubileum met een groots feest. En dit is 

enkel een greep uit alle ontwikkelingen.

Het is mooi om te zien dat er zoveel dingen zijn 

ontstaan, dat bewoners elkaar opzoeken, samen dingen 

ondernemen, en zich verenigen in bijvoorbeeld de 

problematiek rondom het parkeertekort. Maar ook met 

elkaar een spelletje gaan spelen of een wielrenclubje 

beginnen. Het maakt ons nieuwsgierig naar de toekomst, 

en gemotiveerd om het maximale uit de Max te halen!

Meer informatie over City Campus Max vind je op www.

ccmax.nl.wielrenclubje beginnen. Meer informatie over 

City Campus Max vind je hier.

VACATURE COÖRDINATOR POLITIEK

BoKS is de koepelorganisatie voor alle huurders van woning-

corporatie SSH. BoKS is een belangenbehartiger en behan-

delt complexoverstijgende belangen van de ruim 14.000 

SSH-huurders.

Als belangenbehartiger informeert BoKS graag de Utrechtse 

politiek en andere belanghebbenden over woonbeleid dat 

studenten en starters ondersteunt. In deze functie zal je als 

lobbyist van BoKS onder andere Raadsinformatieavonden 

van de gemeente Utrecht of door stakeholders georgani-

seerde bijeenkomsten bezoeken en de zienswijze van BoKS 

promoten door in te spreken. Daarnaast zijn er regelmatig 

gesprekken met raadsleden en achterban van BoKS. Voor 

deze activiteiten zoeken wij een nieuw gezicht!

Dus ben jij:

•	 geïnteresseerd in politiek?

•	 bereid je te verdiepen in het onderwerp huisvesting in 

Utrecht?

•	 kan jij goed mensen overtuigen?

•	 er klaar voor om een impact te hebben op jouw leefom-

geving?

•	 en ben je niet vies van een borrel?

... dan ben jij degene die wij zoeken.

Na je aanstelling zal je uitgebreid worden ingewerkt via 

verschillende workshops en geholpen worden met de 

onderwerpen in de actualiteit. Kennis hebben van wonen in 

Utrecht is daarom niet vereist, interesse hierin wel! 

De urenbelasting voor de functie hangt af van de onder-

werpen die op dat moment spelen, maar ga uit van gemid-

deld drie avonden en één middag per maand. Gedurende de 

inwerkperiode zal dit frequenter zijn, om kennis te kunnen 

maken met alle relevante personen en onderwerpen. De 

functie is gezien de intensieve inwerkperiode voor minimaal 

een jaar. De functie is onbezoldigd, maar kent wel een onkos-

tenvergoeding. 

Ben je nieuwsgierig geworden? Reageer dan met een kleine 

motivatie en CV naar het bestuur van BoKS ter attentie van 

Kim Blom of Vincent Luijnenburg (bestuur@boksxl.nl). Voor 

vragen over de vacature of over BoKS als organisatie kan je 

bellen of mailen met Emile Arnold, 06 55522999 of emile@

boksxl.nl.
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