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Oproep workshop over de buitenkant van ons complex
datum:
tijd:
verzamelen:

woensdag 9 december 2009
10:00 - 15.00
Surinamestraat 51, Utrecht

Beste bewoners van complex 501,
Onderstaande brief is vorige week verspreid in het complex. Bovenaan de brief
stond de verkeerde dag genoemd. Vandaar deze mededeling: de workshop over de
vormgeving van de buitenkant van het complex is op woensdag 9 december vanaf
10 uur. Bewoners die ‘s morgens niet kunnen maar ‘s middags wél, kunnen
eventueel later aanhaken. Na het bezoek aan enkele renovatieprojecten in Utrecht
gaan we immers naar het kantoor van Bo-Ex. Daar zullen we rond 12.00 uur
aankomen. Pas vanaf die tijd, of iets later, zullen we over complex 501 praten.
Wil je mee of kom je later: meldt je aan bij Michel Post. Via een briefje door de
brievenbus (Surinamstraat 51, 3531 KJ, Utrecht) , via email
(mail.michel.post@hccnet.nl), of even bellen: 06-47778693.
Adres kantoor Bo-Ex: Jan Cornelisz Maylaan 18, Utrecht (in Kanaleneiland).
Tekst oude brief:
Aan alle bewoners van complex 501
Bureau Bouwhulp werkt momenteel hard aan het afmaken van de plannen voor de renovatie van ons complex.
Op 18 november gingen Bertus Damen en Michel Post naar het kantoor van Bouwhulp. We kunnen melden dat
de wensen die naar voren zijn gebracht op de bewonersbijeenkomsten van 8 en 15 oktober door Bouwhulp (en
Bo-Ex) heel serieus worden opgepakt. Vorige week zijn er geluidsmetingen gedaan om te bepalen hoe de
gehorigheid van de woningen het beste kan worden verbeterd. Extra onderzoek komt er naar de mogelijkheden
om de plafonds van de benedenwoningen niet te verlagen. Verder wordt er een voorstel gemaakt voor het
ruimtebesparend en geluidsarm installeren van de mechanische ventilatie (die helaas wel noodzakelijk is). Ook
het idee om de schuiframen te behouden is serieus in onderzoek.
We hebben met Bouwhulp gesproken over de vormgeving en de uitstraling van het complex. Wat is er nodig
om de architectonische kwaliteit van complex 501 te behouden of te verbeteren? Wat vinden we mooi en moet
blijven? Wat vinden we lelijk en moet veranderen? Moeten de ramen dezelfde of een andere indeling krijgen?
Moeten de buitenmuren zo blijven of moeten ze worden geverfd. En als ze geverfd worden, in welke kleur?
Wat willen we met de binnenstraat en de tuinhekjes. Het is allemaal een kwestie van smaak maar daardoor niet
minder belangrijk. We nodigen je uit voor een workshop om mee te denken over hoe onze huizen er straks
uitzien.
De workshop vind plaats op woensdag 9 december 2009. Vanaf 10 uur gaan we onder leiding van Bouwhulp
op de fiets langs enkele vooroorlogse renovatiecomplexen in Utrecht om te kijken hoe bepaalde problemen
daar zijn opgelost. Daarna gaan we naar het kantoor van Bo-Ex en kijken we met Bouwhulp naar alle
onderdelen van ons complex die met de uitstraling ervan te maken hebben.
Na de workshop maakt Bouwhulp een voorstel (vormgeving, kleuren, e.d.) voor de buitenkant van het complex.
Dit voorstel komt terug in een bewoners-avond die we in januari organiseren. Wil je meepraten en meedenken
over de vormgeving? Meldt je dan aan bij Michel Post. Via een briefje door de brievenbus (Surinamstraat 51,
3531 KJ, Utrecht) , via email (mail.michel.post@hccnet.nl), of even bellen: 06-47778693.
Vriendelijke groeten,
Michel Post en Bertus Damen

