
 

AAN DE BEWONERS VAN “HET NIEUWE WOONHUIS” 
De bewonerscommissies binnen woningcorporatie Bo-Ex in Utrecht hebben de voorstellen 
voor huurverhoging in 2015 unaniem afgewezen. Zij kwamen tot dit besluit tijdens de 
algemene ledenvergadering van het Stedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (STOK). 

Onze bewonersvereniging HNW is lid van STOK en een van de initiatiefnemers van deze 
actie. Daarom willen wij jullie hierover informeren.  
Het gaat tenslotte om het belang van alle bewoners van ons complex! 

STOK is de officiële gesprekspartner van de Bo-Ex namens de huurders, die vertegenwoordigd zijn 
in een bewonerscommissie. De bewonerscommissies maken zich ernstige zorgen over de gevolgen 
van huurverhogingen zoals voorgesteld door Bo-Ex. Steeds meer huurders in de sociale 
huursector komen door deze verhogingen in de financiële problemen, aldus de 
bewonerscommissies. Zij stellen dat de verhogingen ook niet nodig zijn door de financiële situatie 
van Bo-Ex. 

De bewonerscommissies vinden het voorlopige akkoord dat is bereikt in onderhandelingen tussen 
Bo-Ex en STOK-bestuur onvoldoende. Daarom roepen ze het bestuur van STOK op om het overleg 
met Bo-Ex te heropenen. De bewonerscommissies willen dat de huurverhoging niet hoger zal zijn 
dan de inflatie van 1 procent. Zij wijzen de ingewikkelde manier om inkomensafhankelijke 
verhogingen te realiseren, zoals in het voorlopig akkoord voorgesteld, van de hand. 

Op de algemene ledenvergadering van STOK van 24 februari 2015 is een motie van deze strekking 
ingediend. De aanwezige commissies hebben unaniem hun steun hiervoor uitgesproken. Het 
bestuur van STOK zal met dit nieuwe mandaat van haar leden met Bo-Ex gaan onderhandelen en 
heeft toegezegd acties te ontwikkelen om de motie uitgevoerd te krijgen.  

Op 9 maart 2015 staat er een nieuw gesprek tussen STOK en B0-Ex gepland.  
 

Wij roepen jullie op om de petitie www.stophuurverhoging.nl te ondertekenen. 

Op onze website www.hetnieuwewoonhuis.nl kun je alle achtergrondinformatie lezen en 
ook de petitie vinden.  De Motie uit de ALV van STOK vind je daar ook. 

Op de website staan de eerste publicaties van de lokale digitale pers over dit onderwerp.  
 

Opmerkingen en reacties kun je sturen naar:  
bestuur@hetnieuwewoonhuis.nl    
 
Hartelijke groet, 

Bestuur Bv “Het Nieuwe Woonhuis”  
27 februari 2015 
 
PS. Wil je de petitie liever per post versturen, dan kun je een portvrije petitiekaart ophalen bij de 
voorzitter, Rembrandtkade 62 


