Deze gezamenlijke nieuwsbrief van Bo-Ex en de Toekomstclub 507 bevat
informatie voor alle bewoners van complex 507. Vanaf nu ontvangt u iedere
3 maanden een nieuwsbrief.

Startdocument
In april 2017ontving u van ons het startdocument. Doel van dit startdocument is
het vastleggen van de ambities van Toekomstclub 507 en Bo-Ex en de
projectopzet voor de toekomstplannen voor complex 507. Alle punten in dit
document worden door zowel de Toekomstclub 507 als door Bo-Ex
onderschreven. Het startdocument staat op de website van de Toekomstclub.
Momenteel zijn wij druk bezig met de planvormingsfase.

Uitloop uitvoering werkzaamheden
De gesprekken tussen de Toekomstclub en Bo-Ex zijn in volle gang
Momenteel kijken wij hoe en wanneer wij het project verder uitwerken
In de planning stond dat er een draagvlakmeting in januari 2018 zou zijn.
Deze planning was te ambitieus. Onze welgemeende excuses hiervoor.
Wij werken momenteel aan een meer realistische planning. Deze zal na vakantie
met u gecommuniceerd worden. De verwachting is dat de draagvlakmeting een
jaar opschuift.
Bo-Ex en de Toekomstclub 507 bespreken samen hoe het technisch onderzoek
uitgevoerd kan worden en hoe wij de verschillende plannen kunnen maken. Ook
bespreken wij hoe wij u zoveel mogelijk kunnen betrekken bij de plannen. De
komende weken gaan wij dit verder uitwerken en na de zomervakantie geven wij
u meer duidelijkheid wanneer wij welke stap zetten.
In grote lijnen :
Wij beginnen in September 2017 met een:
1.Technisch onderzoek
Daarna volgen :
2. Fase scenario’s
3. Voorkeursvariant bepalen.
Bij elke fase zult u als bewoners meerdere keren worden uitgenodigd.
Praat mee !
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Bo-Ex
Bo-Ex heeft een team opgezet waarin alle afdelingen betrokken zijn zodat er
voldoende kennis aanwezig is. Dit team werkt samen met de Toekomstclub de
plannen uit met als leidraad het startdocument.

Toekomstclub 507
Om goed samen te werken met de Bo-Ex, hebben wij als bewoners een sterke
organisatie nodig. Aangezien het veel werk is en veel van de bestuursleden
vraagt, heeft de toekomstclub aangegeven, net als Bo-Ex over capaciteit te willen
beschikken en mensen te kunnen inhuren die advies kunnen geven en kunnen
helpen bij de organisatie en betrekken van bewoners. Naast de twee adviseurs,
Michel Post en Bernard Smits zijn wij op zoek gegaan naar een ondersteuner bij
de wekelijkse organisatie. Wij hebben een geschikte kandidaat uit de buurt leren
kennen. Hij gaat het bestuur van de Toekomstclub ondersteunen bij het werven
van vrijwilligers, de ledenadministratie, het financieel beheer en het schrijven van
nieuwsbrieven. Een aparte nieuwsbrief van de Toekomstclub 507, met informatie
over de bewonersorganisatie volgt snel na deze brief.
Wij wensen u tot slot een prettige vakantie
Heeft u vragen aan het team van de Bo-Ex?
Dan kunt u dit mailen naar : andre.van.leeuwen@boex.nl
of telefonisch via Bo-Ex, JC Maylaan 18, Utrecht
Andre van Leeuwen, 030 - 282 72 72
Contact woonconsulent 507:
Ahmed Darkik, telefoonnummer 030-28 2 78 88
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of ideeën voor de Toekomstclub
Dan kunt u dit mailen naar : 507toekomstclub@gmail.com
of post adres Kanaalstraat 159, 3531CD Utrecht
Telefonisch zijn we in de zomer bereikbaar via 0617481268
Verspreiding

Alle bewoners van complex 507, betrokken organisaties, de gemeente
Utrecht en medewerkers van Bo-Ex en de toekomstclub.

Meer informatie:
www.toekomstclub507.nl
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