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betreft: advisering koepel inzake SSHU-beleid huisuitzetting reguliere bewoners [Juridische Toezichtcommissie ABo] 
van: Roel Weerheijm <roelweerheijm@gmail.com> 
aan: Juridische Toezichtcommissie ABo <htalmon@socialcritic.org> 
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Beste Hans Talmon, 
 
SSH Utrecht is een studentenhuisvester in en rond Utrecht-stad. SSH Utrecht heeft op onder andere 
universiteitsterrein De Uithof onroerend goed gebouwd voor studentenhuisvesting. De Uithof is 
grond waar de Universiteit Utrecht eigenaar van is. De eis van de Universiteit Utrecht aan SSH 
Utrecht was en is dat er per se alleen studenten mogen wonen. SSH Utrecht is hiermee akkoord 
gegaan en is daarna begonnen met het concreet invullen en actief naleven van deze afspraak. 
De manier waarop de SSH Utrecht dit heeft gedaan, is in 2006 in samenspraak met ons 
(Bewonerskoepel SSH Utrecht) gebeurd. Wij zijn gehoord en ons standpunt is verwerkt in het 
beleid, waar nu zowel SSH Utrecht als Bewonerskoepel SSH Utrecht volledig achter staan. Wij zien 
het beleid dat SSH Utrecht uitvoert daarom niet als, in uw woorden, het sturen van dreigbrieven. 
Bewonerskoepel SSH Utrecht heeft kennis over de woningnood in en rond Utrecht, en over 
het gebrek aan goede en betaalbare studentenkamers, en wil dat ook eerste- en tweedejaars 
studenten de mogelijkheid krijgen om in studentenpanden van SSH Utrecht te wonen. Het beleid 
van SSH Utrecht stimuleert dit. Zonder dit beleid is de doorstroming te beperkt en kunnen studenten 
niet of nauwelijks aan goede en betaalbare woonruimte komen - of aan woonruimte überhaupt. 
Voor de volledigheid: het aanbod onroerend goed van SSH Utrecht dat niet is bestemd voor 
studentenhuisvesting, kent geen campuscontract. 
 
De onderhandelingen in 2006 over de totstandkoming van het beleid van SSH Utrecht, hebben 
alleen mondeling plaatsgevonden. Daarover kan ik u dus geen schriftelijke informatie toesturen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Roel Weerheijm 
Voorzitter Bewonerskoepel SSH Utrecht 
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