
Welkom op het Antoniushof! 
 

 

De bewonerscommissie van het Antoniushof heet je welkom op onze prachtige locatie. 

Dicht bij het centrum en toch bijna buiten!  

 

Wie zijn de leden de bewonerscommissie? 

De bewonerscommissie bestaat sinds juni 2022 uit 

• Annemarie de Jonge, voorzitter 

o Overige taken: Contact met Bo-Ex, groencommissie 

• Sieger de Blok, secretaris 

o Overige taken: Nieuwsbrief, Website, Facebook 

 

• Kees van der Burg, penningmeester 

 

o Overige taken: Uitleencommissie, Contact nieuwe bewoners, Website, 

Facebook 

• Marjet Douze, lid 

o Taken: Contact met Bo-Ex, Verduurzaming Antoniushof, Nieuwsbrief 

• Vacature 

o Taken: nader te bepalen in overleg 

 

Wat doet de bewonerscommissie? 

De bewonerscommissie heeft de volgende taken. 

• Het onderhouden van het contact met woningcorporatie Bo-Ex. Daartoe behoort de 

jaarlijkse rondgang waarbij de fysieke staat van het gebouw wordt bekeken.  

• Het onderhouden van het contact met de gemeente (het wijkbureau Oost). De 

gemeente onderhoudt de bestrating, de zitkuil en de banken op het binnenterrein, is 

verantwoordelijk voor het hekwerk rondom het gebouw en doet het grove onderhoud 

aan de tuinen.  

• Het onderhouden van het contact met politie en buurtwerkers. Daarbij gaat het 

meestal om overlast van, bijvoorbeeld, hangjongeren. 

• Het onderhouden van de tuin op het binnenterrein en de tuin rondom het  

gebouw. Wij hebben deze tuinen in eigen beheer. De gemeente doet het  

grove werk – het maaien van het gras en van de struiken – en levert aan  

ons beplanting. Het tuinonderhoud wordt uitgevoerd door de  

“groencommissie”. Dankzij deze vrijwilligers – want dat zijn het! –  

hebben wij een mooie tuin met een keur aan planten. 



• Het bevorderen van het sociale verband tussen de bewoners. Wij wonen met z’n 
allen samen! Wij proberen het sociale verband te bevorderen door af en toe een 
“Antoniushoffeest” – meestal een barbecue – te organiseren. 

• Ook het gezamenlijk werken in de tuin bevordert het sociale verband. Ongeveer eens 
per maand vind je een aankondiging voor een ‘groendag’ en die wordt afgesloten met 
een borrel en een hapje.  

• Het beheren van de gemeenschappelijke middelen. Deze kunnen worden geleend. 

Zie de laatste pagina 

• We hebben twee ‘weggeefkasten’ geplaatst. Een staat in de hal van de hoofdingang 

aan de Jan van Scorel straat en de ander bij de zijingang aan de Gabriel Metsustraat. 

In die kast kun je spulletjes kwijt waarvan je denkt dat ze nog bruikbaar zijn voor 

anderen. Je kunt er natuurlijk ook spullen uit meenemen! Lees even de spelregels 

voordat je spullen in de kast plaatst. De belangrijkste zijn: 

– geen spullen naast of voor de kast, 

– geen voedsel,  

– geen kapotte spullen of opknappertjes, 

– geen kleding (wordt toch zelden meegenomen). 

 

Brandveiligheid en bereikbaarheid ambulance: 

Zet s.v.p. geen spullen in de gemeenschappelijke ruimtes ( hal, gang, trap, galerij, berging, 

binnentuin en de groenstrook rondom het pand). Zie ook: https://youtu.be/GiKGjKteFiw  

 

• De bewonerscommissie beheert ook de facebook-pagina van het Antoniushof 

(https://www.facebook.com/antoniushof.utrecht) en de website (www.antoniushof-

utrecht.nl). De facebook-pagina wordt vooral gebruikt voor het aanbieden of ruilen 

van spullen. De internetpagina bevat vooral statische informatie, waaronder de 

geschiedenis van het Antoniushof en een plattegrond. 

Wat doet de bewonerscommissie niet? 

De bewonerscommissie zet zich in voor het hele complex, voor de gezamenlijke belangen 

van bewoners. Individuele problemen los je zelf op. Overlast van je buren? Ga eerst zelf met 

ze in gesprek. Komen jullie er niet uit neem dan contact op met onze woonconsulent Hakim 

Kamaludeen van Bo-Ex via klantenservice@bo-ex.nl  

Zijn er mankementen in je woning of kamer? Bel Bo-Ex klantenservice 030 282 78 88 

(maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:30 uur) 

Voor problemen met de verwarming bel je Feenstra via (030) 2827 888, optie 1. 

De gebouwen van het Antoniushof zijn eigendom van Bo-Ex. Als er iets kapot is in de ruimte 

die je huurt, dan meld je dat zelf bij de Bo-Ex (Is er iets kapot in of aan de rest van het 

gebouw, dan wordt dit aangekaart tijdens de jaarlijkse rondgang).  

Slim melden app Wist je dat de binnentuin, de groenstrook rondom het pand en het 

bijbehorende straatmeubilair eigendom zijn van de gemeente Utrecht? Mocht je daar iets 

constateren, dan kun je dit ook zelf melden. Dat gaat via: 

https://utrecht.slimmelden.nl/#/home 

Kijk voor meldingen van allerlei aard ook op deze site van de gemeente Utrecht 

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/veiligheid/meld-gevaar-overlast-of-onveilige-situatie/ 

 



Voor initiatieven van en voor kleine groepen van bewoners geldt: die pak je zelf aan.  

Wil je iets organiseren met je buren, bijvoorbeeld een gezamenlijke regenton of een zitje of 

iets anders dat de leefbaarheid verhoogt? Ga zelf aan de slag. Je kunt daarvoor ook een 

beroep doen op het leefbaarheidsbudget van Bo-Ex. Met het aanvragen van bijdragen uit het 

leefbaarheidsbudget helpen we je graag. Mails hierover t.a.v. Annemarie en Kees via 

bwc@antoniushof-utrecht.nl. 

Hoe bereik je de bewonerscommissie? 

Wil je met de bewonerscommissie in contact komen, gebruik dan ons emailadres: 

bwc@antoniushof-utrecht.nl. Wij bekijken de e-mails één à twee keer per week. 

Je kunt ook een briefje in de brievenbus van de voorzitter van de BWC op Antoniushof 69. 

Deze adressen zijn niet voor uitleenaanvragen, daarvoor is de uitleencommissie 

 

Hoe bereik je de uitleencommsissie 

Wil je iets lenen van onze gemeenschappelijke middelen? 

Gebruik dan ons emailadres uitleen@antoniushof-utrecht.nl 

Wij proberen binnen 24 uur te reageren 

M.i.v. maart 2022 bestaat de uitleencommissie uit Jaap, Laila, Tico en Kees 

In het ‘huismeesterhok’ hebben wij onder meer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 aantal aanwezig 

lange ladder 1 

hoge trap 1 

lage trap 1 

partytenten 2 

statafels 2 

biertafels 2 

bankjes 4 

kabelhaspel 50 meter 1 

accu heggenschaar 1 

accu kantenmaaier 1 

accu bladblazer 1 

kruiwagens 3 

overig tuingereedschap ruim voldoende 



Contact met BWC en met elkaar 

 

Mailadres bewonerscommissie: bwc@antoniushof-utrecht.nl 

Mailadres uitleen spullen: uitleen@antoniushof-utrecht.nl 

Website bewonerscommissie: https://www.antoniushof-utrecht.nl/ 

BWC-pagina op Facebook: https://www.facebook.com/antoniushof.utrecht  

 

Antoniushof bewonersgroep: https://www.facebook.com/groups/265569790272593  

Antoniushof gevraagd & aangeboden: https://www.facebook.com/groups/539675752894470 

 

NIEUWSBRIEF BWC  

Deze sturen we 5 à 6 keer per jaar digitaal aan alle bewoners waarvan we een mailadres 

hebben en is ook beschikbaar in de centrale hallen.  

Wil jij onze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar 

bwc@antoniushof-utrecht.nl. Dat geldt ook als je je wil afmelden voor de nieuwsbrief. 

 
Tot slot nog een verzoek: 

Zorg er s.v.p.voor dat je vuilniszak niet lekt als je hem naar de container brengt zodat de 

gangen en trappen schoon blijven. 

 

 

Veel woongenot toegewenst !  

 
Hartelijke groet,  

Annemarie, Marjet, Sieger & Kees 

 

 

 


