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KOEPEL VAN BEWONERSCOMMISSIES VOOR SSH HUURDERS

Beste huurders,

In deze nieuwsbrief lichten we een aantal van 
onze activiteiten toe. Zo hebben we weer een 
ledenvergadering gehouden en zijn daar grote 
punten besproken, zoals onze inzet voor studen-
ten- en starterswoningen bij de prestatieafspra-
ken met de gemeente. Daarnaast hebben we een 
nieuw gezicht in het bestuur, Paul, hij stelt zich 
verderop voor.

Wij  wensen jullie alvast mooie BBQ-dagen, borrels etc.  toe deze zomer!

Namens het BoKS bestuur,
Kim Blom – Voorzitter

Groot onderhoud IBB!

Half september 2015 zal worden gestart met een groot 
onderhoudsproject bij de Ina Boudier-Bakkerlaan (IBB). 
SSH heeft geconstateerd dat er bij de bijna 1300 
woningen, die in de jaren ’60 zijn gebouwd, diverse 
elementen aan vervanging toe zijn. Om bij de bewoners 
zo min mogelijk overlast te veroorzaken heeft SSH 
besloten om deze werkzaamheden zo veel mogelijk te 
bundelen in een groot onderhoudsproject. Er zal hierbij 
zowel regulier onderhoud (bv. schildwerk) als preventief 
onderhoud (o.a. het vervangen van keukens, badkamers 
en toiletten) plaatsvinden. 
De komende maanden zullen de huurders van deze 
woningen uitgebreid door SSH worden geïnformeerd over 
de werkzaamheden en mogelijk overlast. 
Er wordt vanuit gegaan dat bewoners van de IBB gewoon 
in hun woning kunnen blijven wonen gedurende de 
werkzaamheden. 

Ook vol energie?

De duurzaamheidscommissie neemt deel aan het 
programma van de energieadviseurs van de gemeente 
Utrecht. Hierin proberen we Utrechtse huurders 
enthousiast te maken om energiezuiniger te worden. Als 
huurder van SSH kan je bij de gemeente een 
persoonlijk advies vragen. Er komt een adviseur thuis 
langs om te bekijken hoe je kunt bezuinigen op je 
energierekening. Ook krijg je gratis een energiebox met 
diverse energiebesparende producten zoals radiatorfolie 
of een LED-lamp. Na afloop ontvang je een advies waarin 
gedetailleerd beschreven staat hoeveel je kunt besparen. 

Lijkt dit je wat, meld je dan aan op: http://www.energie-
box.org/aanmelden/

Nieuw bestuurslid stelt zich voor; Paul Meeuwissen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen 23 
april ben ik gekozen als nieuw bestuurslid bij BoKS. 
Contact met de achterban staat bij mij hoog in het 
vaandel. Het (her)kennen van het bestuur van BoKS is 
hierbij een belangrijk onderdeel. Ik zal mij dan ook eerst 
even kort voorstellen. Mijn naam is Paul Meeuwissen, ik 
ben 22 jaar en ik ben momenteel 
mijn bachelor Algemene Sociale 
Wetenschappen aan het afronden.
De komende tijd zal ik mij bezig 
gaan houden met het behartigen 
van de belangen van de huurders 
van SSH. Dat wil zeggen dat ik
contacten onderhoud met andere
partijen. Een belangrijk onderdeel
hierbij is het contact met de 
gemeente. Met de nieuwe woningwet die per 1 juli 2015 
van kracht gaat worden huurders nog meer betrokken in 
de afspraken die de gemeente maakt met corporaties. 
Ik zal mij dan ook bezighouden met deze ‘prestatieaf-
spraken’. Wat dit precies inhoud kan je verderop in deze 
nieuwsbrief lezen!

     BoKS nu ook actief op Twitter!
     
     Volg ons laatste nieuws in 
     slechts 140 tekens, via:
     
 @BoKSxl 

Wonen in de wolken van de Uithof!

Oplevering Johanna eind augustus 2015



Verslag Algemene Leden Vergadering

Tijdens de ALV van 23 april jl. was er een goede opkomst 
van onze leden (de woonbestuursleden). Voor het eerst 
waren er mensen van buiten Utrecht aanwezig; een aantal 
van de nieuwe bestuursleden vanuit Zwolle. Een aantal 
zaken zijn besproken en toegelicht tijdens deze vergade-
ring. Advies werd gevraagd aan de leden over een aantal 
punten waar we ons mee bezig (gaan) houden. Zodoende 
kwamen er goede ideeën binnen over duurzaamheid, 
zowel op gebied van de individuele huurders als op com-
plexniveau. Daarnaast hebben we gesproken over de 
prestatieafspraken die de gemeente moet gaan maken 
met de woningcorporaties, hierover elders meer. Vanuit 
BoKS hebben we onze leden geïnformeerd over ons op-
gestelde beleidsplan en visiedocument en het bestaan 
van een participatiefolder die handvatten kan bieden aan 
woonbesturen in spé, of aan besturen die zich verder wil-
len ontwikkelen. 
Verder is, na het afscheid van ons redactielid (NB: we 
zoeken nog een nieuwe!), ons nieuwe bestuurslid 
belangenbehartiging officieel aangesteld. 
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Woonbestuur in de Spotlights

Hoi iedereen, wij zijn het woonbestuur van het 
kleurrijke studentencomplex Casa Confetti. Dit is het 
gebouw met de gekleurde vlakken midden op de 
Uithof. 
In 2010 werd ons woonbestuur opgericht en en we 
hebben tegenwoordig 5 leden. Onze voorzitter is 
Tessa en zij zet zich sinds april 2014 in voor ons 
woonbestuur. Pauline is onze secretaris en maakt sinds 
oktober 2014 deel uit van het bestuur. Martijn is onze 
nieuwste aanwinst en zorgt ervoor dat de financiën op 
orde blijven als onze penningmeester. Tamar en Karin 
maken ons bestuur compleet als algemene 
bestuursleden en zorgen er mede voor dat alle zaken 
goed worden afgehandeld. Sinds april van dit jaar zijn wij 
een officiële stichting geworden om onze bewoners nog 
beter te kunnen vertegenwoordigen.

Naast dat we een officieel aanspreekpunt zijn, proberen 
we door het organiseren van activiteiten te zorgen voor 
een leuke en gezellige sfeer in ons complex. Regelmatig 
organiseren we ook activiteiten met de andere 
woonbesturen op de Uithof, met als belangrijkste 
voorbeeld het grootste studentenfeest op de Uithof: UP! 
Dit feest zal dit jaar plaatsvinden op 26 juni op het 
dakterras van ons eigen Casa Confetti. Kaartjes zijn 
slechts 5 euro (inclusief drankjes!), dus wij nodigen 
iedereen van harte uit om met ons mee te komen 
feesten. Hopelijk tot dan! 

Prestatieafspraken Gemeente Utrecht 
en Ondernemingsplan SSH

Dit jaar worden er weer afspraken gemaakt tussen de 
Utrechtse gemeente en de Utrechtse woningcorporaties 
over ontwikkelingen op de woningmarkt, dit worden ook 
wel de prestatieafspraken genoemd. Deze 
prestatieafspraken worden gebaseerd op de nieuwe 
woonvisie. De woonvisie is een document die de plannen 
schetst voor de woningmarkt in Utrecht voor de komende 
jaren. In het opstellen van dit document heeft ook BoKS 
input gegeven om de wensen van de huurders van SSH 
hierin te betrekken. Als huurdersvertegenwoordiging 
van SSH is BoKS nu ook actief bij de overleggen rond de 
prestatieafspraken. We hebben reeds overleg gehad met 
SSH om de standpunten van SSH en BoKS kort te sluiten. 
Daarnaast zullen we ook binnenkort met de 
gemeente hierover in gesprek gaan.

Naast het proces rondom de prestatieafspraken houden 
wij ons nu ook sterk bezig met hoe SSH de komende jaren 
moet gaan opereren. SSH wil in 2015 een nieuw 
ondernemingplan hebben voor de periode 2016-2020. 
Wij als huurdersvertegenwoordiging geven daarin input.

Onze focus ligt bij de prestatieafspraken en het
ondernemingsplan op duurzame renovatie en realisatie 
van voldoende starterswoningen om de doorstroming te 
bevorderen.  Met duurzaam renoveren sla je twee 
vliegen in één klap, de woningen kunnen aantrekkelijk 
blijven door  goed onderhoud welke het leefklimaat 
verbetert voor de bewoner. Daarnaast kunnen de 
ambities op het gebied van duurzaamheid hiermee ook 
behaald worden door simpele aanpassingen aan de 
woningen, waardoor het energieverbruik omlaag zal gaan.    


