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Beste bewoners,
Het academisch jaar is weer van start gegaan en er staat van alles op de
agenda. Tijd voor een nieuwsbrief met berichten vanuit het woonbestuur!

Gratis BBQ voor bewoners – 20 september
Op 20 september organiseren de ondernemers die op de Uithof gevestigd zijn een evenement op het
pleintje voor de universiteitsbibliotheek. Van 12:00-17:00 uur zullen zij hier elk hun onderneming
presenteren. Aansluitend organiseren de Uithof-woonbesturen een barbecue op het dakterras van
Casa Confetti: speciaal voor alle bewoners en helemaal gratis! Kom dus vanaf 17:00 uur met ons
barbecueën, mede mogelijk gemaakt door de Spar.
Algemene bewonersvergadering – 10 oktober
Op 10 oktober is er weer een Algemene Bewoners Vergadering! Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom
in het woonbestuurhok (nr 16). We vertellen wat we de afgelopen tijd gedaan hebben en bespreken
ons plan om groot gereedschap aan te schaffen en uit te lenen. Ook kunnen jullie je eigen
onderwerpen met ons en elkaar bespreken. En natuurlijk worden de aspirant-leden voorgesteld.
Aansluitend aan de vergadering is er een borrel. Dus gratis bier!
Voorzieningen op De Uithof
Al een paar maanden zijn wij, samen met de andere woonbesturen, aan het onderzoeken hoe we het
voorzieningenniveau van de Uithof kunnen verbeteren. We voeren hierover gesprekken met de SSH,
de UU, de gemeente Utrecht en de huidige ondernemers. Binnenkort gaan we ook aan de slag met
een bewonersenquête, met vragen over de ideeën en wensen van Uithofbewoners.
Uitleen groot gereedschap
Graag zouden wij jullie mening horen over ons nieuwste idee: de uitleen van groot gereedschap. Wij
zouden als woonbestuur graag bouwmateriaal kopen (zoals een boormachine, een steekwagen, etc.),
om dit vervolgens aan verhuizende bewoners te kunnen uitlenen. De aankoopkosten worden geschat
op € 500,- á € 600,-. Dit zal worden betaald uit de bewonersbijdrage*. We willen dit gereedschap
graag in oktober aanschaffen, dus zien jullie dit idee zitten of juist niet: laat het ons voor die tijd
weten!
* Bewonersbijdrage: elke bewoner draagt € 1,- per maand bij aan het woonbestuur. Dit geld kan het woonbestuur
gebruiken om dingen voor de bewoners te organiseren. Aan het einde van elk jaar wordt het geld dat niet gebruikt is
terugbetaald aan de bewoners.

Dakterras

Zoals jullie weten is er de afgelopen tijd veel gedoe geweest op en over het dakterras. Niet alleen
waren er veel klachten over rondslingerend afval, maar ook zijn er enkele ruiten ingegooid. Uit het
onderzoek van de SSH is naar voren gekomen dat de vernielingen zijn veroorzaakt door nietbewoners. Toch wordt er actie ondernomen: er is een nieuw tijdslot op de voordeur geplaatst
waardoor het voor onbevoegden lastiger wordt om op het dakterras te komen. Ook gaan er op het
dakterras camera’s geplaatst worden.
Inrichting Leuvenplein
De universiteit heeft een herinrichtingsplan voor het Leuvenplein gemaakt. Het rommelige
binnenterrein bij Casa Confetti zal hierdoor eindelijk worden aangepakt en veranderen in een mooie
verblijfsruimte. Alleen het besluit tot uitvoering moet nog worden genomen, maar hopelijk beginnen
de werkzaamheden nog in 2012. Wij hebben hierover regelmatig contact met de universiteit en
houden jullie hiervan op de hoogte. Een leuk puntje is in ieder geval dat er waarschijnlijk
ondergrondse afvalcontainers op het plein zullen komen, waaronder een glascontainer.
Samenstelling woonbestuur
De afgelopen periode zijn er enkele wisselingen in het woonbestuur geweest. Zo zijn Linsey en Daniël
gestopt en hebben Joska en Adinda zich aangemeld als aspirant-leden voor het woonbestuur.

Groeten,
Woonbestuur Casa Confetti
(Walter, Adinda, Jacqueline, Joska en Michiel)
Het woonbestuur heeft als doel activiteiten te organiseren voor de bewoners, ideeën te ontwikkelen
die het woon- en leefklimaat in de flat kunnen verbeteren, en de belangen van de bewoners te
behartigen bij de verhuurder SSH en andere partijen, zoals de universiteit en de gemeente.
Als je vragen of ideeën hebt, aarzel dan niet en stuur ons een e-mail: info@casa-confetti.nl
Bezoek ook eens onze website: www.casa-confetti.nl
En like ons op Facebook: http://www.facebook.com/CasaConfetti

