
Aan de bewoners van Complex 507

Onderwerp : Doorverhuizen binnen Complex 507

Let op: gewijzigde regels en mogelijkheden voor huishoudens met meer dan 2 
personen !

Door onduidelijkheid in de afspraken tussen Bo-Ex en TC 507 is de regeling vertraagd. Onze 
excuses hiervoor. De regeling gaat nu snel van start. U krijgt bericht als u ingeschreven staat voor 
de seintjes lijst. Staat u er nog niet op en wilt u doorverhuizen ? Bel  of stuur een WhatsApp naar 
Emi van de Toekomstclub: 06-17897508

In de brochure van Bo-Ex van de draagvlakmeting stond dat alle bewoners kunnen doorverhuizen
naar andere woningen die vrij komen binnen het complex, zolang  het groot onderhoud duurt. 
Helaas zijn er voor huishoudens met meer dan 2 personen geen tot weinig mogelijkheden om 
binnen Complex 507  door te verhuizen. Dit komt door de bezettingsnormen die Bo-Ex hanteert
en de geluidsoverlast die zij verwachten bij meer dan 2 personen. De TC 507  is hier niet blij 
mee. Gelukkig heeft Bo-Ex een mogelijkheid binnen Lombok aangeboden voor deze huishoudens.
Zie nieuwe mogelijkheden.

Nieuwe regel voor door verhuizen naar benedenwoningen                                                               
Het was al niet mogelijk vanwege geluidsoverlast met meer dan 2 personen door te schuiven 
naar een bovenwoning. Deze regel geldt volgens Bo-Ex ook vanwege geluidsoverlast voor 
benedenwoningen. 

Nieuwe mogelijkheden voor huishoudens groter dan 2 personen in Lombok.                                   
Alternatief 1. Bo-Ex wil via maatwerk geschiktere woningen in Lombok ( niet in 507 ) aan grotere 
huishoudens / gezinnen aanbieden, die de wens hadden om binnen Complex 507 naar een boven
of benedenwoning door te verhuizen. Bo-Ex heeft diverse woningen in de wijk Lombok die 
vrijkomen en geschikt zijn voor huishoudens van meer dan 2 personen. Bo-Ex is bereid om samen
met deze huishoudens te bekijken of doorverhuizen naar deze woningen mogelijk is.  

Hoe kunt u hiervoor in aanmerking komen? De huishoudens van meer dan 2 personen die zich al
eerder voor doorverhuizen opgaven bij de Toekomstclub, geeft de Toekomstclub 507 door aan 
Bo-Ex. Bo-Ex zal deze huishoudens benaderen. Als u als huishouden met meer dan 2 personen 
nog niet bent opgegeven voor het doorverhuizen en hiervoor toch in aanmerking wilt komen 
neem dan contact op met  Bo-Ex via klantenservice@boex.nl. 

Alternatief 2. Binnen Complex 507 zijn er een aantal grote benedenwoningen. Deze zijn nu nog  
bewoond. Mocht zo’n woning vrijkomen, dan wil Bo-Ex kijken of een huishouden van meer dan 2 
personen ook naar deze woning kan doorschuiven. 

Heeft u vragen bel dan met Toekomstclub 507; Else  0617481268 of Emi 0617897508 of met de 
heer Darkik van Bo-Ex via 030-2827888 / klantenservice@boex.nl         
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