Voor meer invloed op
eigen woonomgeving en
beleid Bo-Ex
Thema-avond
Meer ruimte voor Sociaal Huren en Wonen in Utrecht
21 mei, 19.30 uur J.C. Maylaan (kantoor van Bo-Ex, ingang achetrzijde)
Beste leden van bewonerscommissies en andere geïnteresseerden,
Wij nodigen u uit voor een thema-avond waarin we u informeren en met elkaar van
gedachten wisselen over actuele thema’s op het gebied van sociale huisvesting in Utrecht.
We weten dat Utrecht een aantrekkelijke stad is en de komende tijd steeds meer mensen
‘onderdak’ willen in onze mooie stad. Maar we weten ook dat de huren stijgen, de
maandelijkse lasten omhoog gaan, maar voor de meeste van ons niet de maandelijkse
inkomsten.
Er zijn veel ontwikkelingen en initiatieven in Utrecht om de huisvesting in betere banen te
leiden. Men denke aan de Stedelijke woonvisie, het Stadsakkoord wonen en nieuw overleg
over de Prestatieafspraken.
Onze thema-avond gaat in grote lijnen over: Hoe gaan al die ontwikkelingen onze woonomgeving beïnvloeden? Hoe kunnen we onze stem laten horen om onze wensen en
invloed op de overlegtafel te krijgen?
Meer specifiek komen de volgende vragen aan bod:
1. Wat willen we bereiken in het gemeentelijk beleid?
2. Wat moet de rol van wooncorporaties en huurdersorganisaties daarin worden?
3. Welke ruimte is er voor bewonerscommissies en andere bewonersinitiatieven? En op
welke terreinen krijgen zij die ruimte?
Aan de hand van stellingen zal er dieper worden ingegaan op deze onderwerpen.
We hebben sprekers uitgenodigd die ons daarover gaan informeren, namelijk:
● Kees Diepeveen, wethouder wonen in Utrecht,
● Rolf van der Weide, adviseur strategie van Bo-Ex,
● Wilma Duitscher, van het Platform Ruimte voor bewonersinitiatieven.
Ook Xabier Jense, voorzitter STOK zal erbij zijn.
Frank Böhm gaat de avond in goede banen leiden.
RESERVEER DEZE DATUM alvast in je agenda. Nodig mede leden van uw bewonerscommissie uit.
Het bestuur van STOK.

