
Uitnodiging bewoners 

avonden zelfbeheer 
 

 

De Toekomstclub 507 organiseert 2 avonden over 

zelfbeheer in complex 507 
 

Er is een Turkse tolk en een Marokkaanse tolk op beide avonden. 

U kunt al uw vragen stellen. Graag horen we hoe u denkt over zelfbeheer en verbeteringen in de buurt! 

 

Deze avonden zijn op: 

 

Woensdag 3 juli om 19:30, Kanaalstraat 194 

Woensdag 10 juli om 19:30, Kanaalstraat 194 

 

Waarom deze avonden? 

Na de zomer zijn er tegelijkertijd 2 draagvlakmetingen: 

-    Eentje over de aanpak van de huizen en de huren 

-    En eentje over het zelfbeheer 

 

Dan is het belangrijk dat iedereen goed weet wat zelfbeheer is en wat u als bewoner daarmee kan. We willen van u 

weten hoe u de diensten in onze buurt zou willen verbeteren via zelfbeheer, en hoe de plannen voor zelfbeheer nuttig 

voor u kunnen zijn. 

 

Kunt u niet komen naar de avonden maar wilt u toch meer weten over zelfbeheer of daar iets over zeggen? Dan kunt 

u ook telefonisch vragen stellen of een afspraak met ons maken (Else Huisman 06-17481268, of Emi Pereza 06- 

28243950) 

 

Wat is zelfbeheer in het kort ? 

Zelfbeheer betekent niet dat we als bewoners zelf moeten klussen! Het betekent dat we als bewoners meer kunnen 

bepalen met elkaar, meer rechten en zeggenschap hebben over bijvoorbeeld de huur, de kwaliteit van dienstverlening 

en het onderhoud van onze huizen.  

Bij zelfbeheer komt er een klein kantoortje met betaalde professionals in complex 507. U kunt hier langsgaan met 

vragen en problemen in uw huis en buurt. Met zelfbeheer kunnen we beter en sneller helpen, zoals doorschuiven 

voor ouderen naar een benedenwoning.  

Nieuwsbrief 
Binnenkort ontvangt u een nieuwsbrief van ons met daarin meer informatie over de mogelijkheid om door te schuiven 

naar een andere woningen binnen het complex, over verhuizen binnen de regio op woonduur, over de 

onderhandelingen met Bo-Ex, over wat onze consulenten tot nu toe hebben gehoord van de bewoners over de 

plannen, en over wat de Toekomstclub tot nu toe allemaal heeft bereikt. We zien u graag op 3 en 10 juli. 

 

Groeten van Bestuur Toekomstclub 507 
 
Else Huisman 06-17481268 
Eloy Schouten 06-41825282 
Omar el Amraoui 0647772781 

 
info@toekomstclub507.nl  

www.toekomstclub507.nl 
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