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ONS NETWERK

Het werd een bijzonder stagejaar voor
Monique en Kim. Ondanks Corona maak
ten ze er wat van. Ze organiseerden een
bel actie naar oudere huurders en gingen
op pad met tuingereedschap. In dit num
mer lees je alles over Ons Doel in Corona
tijd.

C
 orona: zo helpen we elkaar

Help je mee onze dienstverlening
te verbeteren?

7 Ons Doel (ver)bouwt
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Wij willen je graag zo goed mogelijk van dienst
zijn en jij kunt ons daarbij helpen! Na een contact
moment (bijvoorbeeld reparatie, onderhoudswerk
zaamheden, huuropzegging) krijg je een korte
enquête toegestuurd van het KWH (Kwaliteits
centrum Woningcorporaties Huursector).
Het invullen van de vragenlijst vraagt niet veel
van je tijd. Jouw mening kan bijdragen aan het
verbeteren van onze dienstverlening. Door het
delen van jouw ervaring maken we hopelijk het
volgende bezoek nog beter! Meer hierover in het
volgende nummer.

Deze keer geven we het
woord aan BuZz. Dit is een
nieuwe organisatie die
zich inzet voor iedereen in
Leiden.

Onze tuin, jouw tuin
LEESTIP

6 E nergiebesparing: zo doe je dat
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‘We willen jou graag
leren kennen’

VIJF AMBITIES Deze vijf pictogrammen staan
symbool voor de ambities van Ons Doel. Van
links naar rechts: het toevoegen van 200 sociale
huurwoningen, 100 woningen voor bijzondere
doelgroepen, betaalbare woningen voor al onze
doelgroepen, naar gemiddeld energielabel B in
2020 en een grote huurdersbetrokkenheid.

“Hallo, wij zijn BuZz, mogen we
je leren kennen? Dit is het BuZz
team dat vanaf 1 juli in de wijken
in Leiden is gestart om mensen
te ondersteunen waar dat nodig
is, om mee te kunnen doen in
hun wijk en stad. Bij BuZz gaan
we ervan uit dat iedereen talen
ten heeft en deze kan ontwikke
len. Om die reden willen we je
graag leren kennen! Want als wij
jou kennen, kunnen we jou op
weg helpen.”

ONS DOEL

Ons aanbod
“BuZz is er voor alle mensen in
de leeftijd van 0 – 100 jaar. In
samenwerking met vele partners
organiseren wij een aanbod van
workshops, bijeenkomsten en
vaste contactmomenten rondom
onderwerpen als omgaan met
geld, andere mensen ontmoeten,
samen bewegen, gezond bood
schappen doen, de Nederlandse
taal leren spreken, kennismaken
met verschillende werkplekken,
leren hoe je jezelf kan presente
ren, en het belangrijkste: ont
dekken welke talenten je hebt
en hoe je die kunt inzetten. We

ontwikkelen ons aanbod altijd
op basis van de vragen die de
mensen hebben. Dus heb jij een
vraag? We komen graag met je
in contact.”
MEER WETEN?
BuZz is onder andere te vinden
in het pand aan de Willem Kloos
laan 15, ook wel de BOP genoemd.
Via contact@buzzleiden.nl of
06-57 37 04 33 kan je met ons in
contact komen.
Op www.buzzleiden.nl houden
we je op de hoogte van de
ontwikkelingen en komt de
programmering te staan.

3

Corona: zo helpen we elkaar
Dat het jaar 2020 zo’n bijzonder wending zou nemen had niemand verwacht.
Het vraagt aanpassing en doorzettingsvermogen van iedereen, want de
coronacrisis raakt ons allemaal. Ons Doel moest werkwijzen aanpassen, we
gingen veel thuiswerken maar probeerden met elkaar de dienstverlening op
peil te houden. Daarnaast hebben we ons ervoor ingezet om onze huurders zo
goed mogelijk te ondersteunen.
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nodig heeft!

‘Ik doe elke dag nog steeds zelfstandig mijn
boodschappen en heb hier geen hulp bij nodig.’

Maatwerk bij
financiële problemen
We begrijpen goed dat vanwege de
coronacrisis een aantal van onze huur
ders in de financiële problemen is gekomen of misschien nog komt, doordat
inkomsten opeens wegvallen. Dan kan
het moeilijk zijn om de huur te blijven
betalen. Dat blijft de verantwoordelijkheid van de huurder zelf, maar we kunnen wel samen kijken naar een pass
ende oplossing als het in deze tijd door
de
bijzondere omstandigheden niet lukt.
Hoe eerder we weten dat er probleme
n
zijn om de huur te betalen, hoe beter
het is. Daarom zijn we, toen de corona
crisis begon, meer huurders met een
huurachterstand gaan bellen. Hierdoor
konden de huurders meteen hun situa
tie goed toelichten. Maar ook merkten
we dat veel huurders uit zichzelf Ons
Doel belden omdat ze problemen met
het betalen van de huur zagen aan
komen.
Tijdens deze gesprekken zoeken we
naar oplossingen. Zoals of er een
mogelijkheid is om in aanmerking te
komen voor een uitkering. Dan kan
er namelijk uitstel van betaling worden aangevraagd en kan er een beta
lingsregeling getroffen worden om de
achterstand later weer in te lopen. Of
de mogelijkheid om tijdelijk ander werk
te zoeken. Tot slot is er met sommige
huurders afgesproken dat ze de situa
tie
nog even aankijken aangezien er nog
wel inkomen is maar minder. Mochten
er problemen optreden, dan kunnen
de huurders contact opnemen met Ons
Doel. Kortom, bij elke huurder wordt
persoonlijk gekeken wat de mogelijk
heden zijn en hoe we dat samen kunnen
oplossen. Zoek vooral tijdig contact als
je problemen verwacht!

Afhandeling van
reparatieverzoeken
onze aannemers
Het was ook voor ons en
werkzaamheden
even zoeken naar welke
gevoerd konden
nog wel en welke niet uit
erzoeken konden
worden. Niet alle reparatiev
uitgevoerd worden.
in de afgelopen periode
crisis zijn alleen
In het begin van de corona
oerd en de overige
de spoedreparaties uitgev
Tijdens dit telefoonreparaties zijn afgebeld.
huurder wordt
gesprek is gezegd dat de
uwe afspraak zodra
teruggebeld voor een nie
den worden. Gelukde regels versoepeld zou
soepeld en inmidkig zijn de regels wat ver
nog ingepland of
dels zijn die reparaties als
Als de monteur nu
zijn ze zelfs al uitgevoerd.
worden uiteraard
langskomt in de woningen
M in acht genomen.
de richtlijnen van de RIV

De komende tijd zal vast nog veel aanpassing en nieuwe
oplossingen vragen, maar we hopen dat we steeds weer
wat meer ‘normaal’ ons werk kunnen doen.

Reactie HOOD
Ook wij bij HOOD begrijpen natuurlijk dat Corona
veel impact kan hebben op je financiële situatie en
zijn dan ook blij dat Ons Doel daarover met huurders
meedenkt. Mocht je toch nog met vragen zitten of
heb je behoefte aan advies over huur-gerelateerde zaken? Neem dan vooral contact op met het
HOOD-bestuur.

(96-jarige vrouw)
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ONS NIEUWS
Met Pensioen
Het is raar om in Coronatijd met pensioen te
gaan: vanuit huis de laatste dingen afronden, via een zoommeeting afscheid nemen
van collega’s en uitstel van je afscheidsfeestje. En dat voor iemand die zich zoveel
jaar heeft ingezet voor Ons Doel. We hebben
het over Bernard Sparnaaij, een hele fijne
en betrokken collega, die veel huurders
zullen kennen. Vragen over onderhoud
kwamen vaak bij hem terecht, want Bernard
wist overal wel van. Hij startte al vroeg met
de verduurzaming van onze woningen. Dat
deed hij op een pragmatische manier en
slim gebruikmakend van de natuurlijke
momenten. Een vooruitziende blik, want nu
zijn duurzaamheid en de energietransitie
een grote opgave voor corporaties. Bij die
opgave
zullen
we zijn
kennis
en kunde
zeker
gaan
missen.

Fotoproject
In de Parelvissers is
er in de afgelopen
maanden een project
gestart: ‘Herken uw
stad in de Parelvis
sers’. In overleg met de
bewonerscommissie is
er een plan gemaakt
om de ruimten bij
de liften op de zeven
verdiepingen op te
fleuren. Dit is gedaan
door fotopanelen op te
hangen van speciale
plekken in Leiden.
Naast de mooie foto’s
(gemaakt door buro
JP), zijn ook de stoelen
opnieuw gestoffeerd,
zijn kunstplanten
neergezet, en er ko
men nog kunstplan
tenschilderijen.

Verbouwing kantoor
Wie weleens bij Ons Doel over de vloer komt zal zich
de lange gang met (dichte) kamers vast wel kunnen
herinneren. Afgelopen maanden heeft er een ver
bouwing plaatsgevonden, met als voordeel dat bijna
iedereen thuis aan het werk was en we de overlast
zo konden beperken. We zijn nog niet helemaal klaar,
maar het kantoor heeft nu een meer open karakter,
met kamers met een mooie glazen pui, zodat we nog
meer met elkaar in contact staan en veel licht. De en
tree wordt nu nog vernieuwd, waar ook een fijne koffie
tafel komt. Voorlopig zijn we vanwege de coronamaat
regelen nog gesloten voor bezoek, maar wanneer we u
weer kunnen ontvangen laten we het u zeker weten.
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In deze rubriek een greep uit onze projecten: in uitvoering en in voorbereiding. Meer informatie op www.onsdoel.nl en www.onsonderhoud.nl

ONS DOEL (VER)BOUWT

Dit zijn we aan het doen!
Project Resedastraat:
renovatie en verduurzaming

Project Driftkikker:
herontwikkeling schoolgebouw
Sinds april 2020 is Peter van der
Tuin als junior sociaal beheerder
bij het team sociaal beheer aan
de slag gegaan. Peter houdt zich
bezig met de sociale kant van
beheer. Hij voert o.a gesprekken
met bewoners over overlastzaken
en de leefomgeving en onrecht
matige bewoning. Ook houdt hij
zich bezig met groen en schoon
maakcontracten. Peter werkt elke
dag behalve vrijdagmiddag. Con
tact opnemen met Peter kan via
het algemene telefoonnummer
071-522 20 25, via sociaalbeheer@
onsdoel.nl of via het contact
formulier op de website.

Het mooie schoolgebouw de Driftkikker in
Leiden Noord wordt herontwikkeld tot woon
gebouw met 14 appartementen. Het wordt een
bijzonder woonconcept met woningen voor cli
ënten van Cardea en regulier woningzoekenden.
Een voorbeeld van inclusief samenleven midden
in een bestaande wijk!
START BOUW: 26 MAART 2020
OPLEVERING: OKTOBER 2020

Project Nieuw Groenhoven fase 1:
innovatieve installatie

Dit project gaat om groot onderhoud en duur
zaamheidsingrepen aan 39 eengezinswoningen.
Zo worden er triple glas aangebracht en zonne
panelen. Na de ingreep hebben de woningen
een energielabel A of A+.
START: PROGNOSE SEPTEMBER 2020
OPLEVERING: APRIL 2021

Project Brahmslaan:
nieuwbouw sociale huurwoningen
Op de locatie van de voormalige gymzaal aan de
Brahmslaan realiseert Ons Doel nieuwe sociale
huurwoningen. Het gaat om 25 woningen van
circa 50 m2.
Bijzonder is dat de constructie van de apparte
menten helemaal in hout wordt uitgevoerd.
START: PROGNOSE NOVEMBER 2020
OPLEVERING: AUGUSTUS 2021

De verouderde installatie, die afgelopen ja
ren voor veel problemen heeft gezorgd, wordt
vervangen. Er is gekozen voor een innovatie
ve installatie, die niet alleen warmte maar ook
elektriciteit produceert een WKK (Warmte Kracht
Koppeling). Het is een duurzame keuze voor de
toekomst: de CO2-uitstoot van de installatie ver
minderd met 30 procent.
START: PROGNOSE: JULI 2020
OPLEVERING: SEPTEMBER 2021

Reactie HOOD
Onderhoud en renovatiewerkzaamheden zijn ingrijpend. Het is daarom goed om meer te weten over
de rechten van de huurders in deze situaties. Blader
door en lees er meer over in het HOOD-artikel:
‘Onderhoud en renovatie, dit zijn jouw rechten!’

ONS DOEL
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Christoffel Klap:

‘Extra zorg voor elkaar’

‘H

oe gaat het met u?’ Deze vraag hebben we
de afgelopen weken bijna 400 keer aan
onze minder jonge huurders gesteld. Aan
huurders die ouder zijn dan 65 en vaak al heel lang
in een woning van Ons Doel wonen. In tijden van
corona is wat extra zorg voor elkaar geen overbodige
luxe, nietwaar?
Tot onze geruststelling ging het best goed met de
doelgroep van de belactie. Voor slechts drie huur
ders hebben we wat ondersteuning geregeld. Na
tuurlijk was het geen pretje, het was zelfs saai en
stil. Contact met buren, vrienden en familie werd
ontzettend gemist. Maar ja, je zit allemaal in het
zelfde schuitje, je hebt het er maar mee te doen. Het
idee dat je niet alleen bent in je lijden, geeft tegelij
kertijd ook weer steun. Zo leek het tenminste. In elk
geval had iedereen voldoende steun weten te rege
len. Boodschappen werden bezorgd door… vul maar
in. Niemand hoefde om een houtje te bijten.
Gelukkig mogen we nu weer steeds meer. Er ont
staat ruimte in je hoofd om na te denken over wat
we van deze periode kunnen leren. Minder vakan
tie, minder woon-werkverkeer, minder kopen blijkt
een goed strijdmiddel tegen de klimaatverandering.
Zulke heldere luchten heb ik nog niet eerder gezien
in Nederland. De klimaatverandering is een nog
veel grotere bedreiging voor mensenlevens dan de
coronacrisis. Wat we nu hebben geleerd is dat als
we allemaal in datzelfde schuitje zitten, het minder
kunnen vliegen bijvoorbeeld, waarschijnlijk best te
accepteren valt. Consuminderen wordt dat ook wel
genoemd. Minder consumeren. Het is noodzakelijk
om te voorkomen dat het isoleren van woningen en
het plaatsen van zonnepanelen, woningen van het
kookgas afhalen, allemaal druppels op een gloeien
de plaat worden.
Met de haren erbij gesleept die klimaatverandering?
Als je net je baan hebt verloren of je afvraagt of je
de huur wel kunt betalen, dan heb je ongetwijfeld
wel iets anders aan je hoofd. Hoe hou je die boven
water?
Neemt u in dat geval contact met ons op. We kun
nen met u een regeling treffen waardoor we u kun
nen helpen en de tijd kunnen geven voor het zoeken
naar oplossingen. Extra zorg voor elkaar is echt geen
overbodige luxe.
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Onze tuin, jouw tuin
Samen met jou willen we dit jaar de tuinen tiptop in orde brengen. Zeker in deze tijd, waarin
we met zijn allen veel thuis zitten. Want hoe fijn is het als de tuin er mooi en verzorgd uitziet?
Daarbij is de tuin ook nog een visitekaartje voor de wijk.
Onze stagiaires Monique en Kim hebben in de
afgelopen maanden veel verschillende tuinen
in Leiden bekeken, vooral in de Burgemeesters
wijk in Leiden-Zuid. Deze zomer gaan wij een
volgende stap maken.
Als het onderhoud van een tuin wat achter
blijft, dan bespreken wij dit en stemmen sa
men met de bewoner af wat er moet gebeuren.
Dit wordt gedaan met behulp van tuinkaarten.
Waar nodig geven we tips en denken we mee
over hoe jouw tuin onderhoudsvrij wordt. En
heb je geen tuingereedschap? Dan kun je dat
van Ons Doel lenen! Neem even contact op met
Ons Doel via 071-522 20 25.

Monique
Kim

Goed om te weten dat het onderhouden van de
tuin niet vrijblijvend is. In de algemene huur
voorwaarden staat namelijk dat de huurder zelf
verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de
tuin.

Voorkom
uitdroging
Zo krijg je een onderhoudsvrije tuin
• Kies vaste planten, deze
komen namelijk ieder jaar
weer op.
• Zet meteen volwassen
planten in de tuin, dit
zorgt voor minder onkruid.
• Plaats de planten dichtbij
elkaar dit zorgt ervoor dat
de tuin er vol en verzorgd
uit ziet, ook heeft onkruid
zo geen kans om te groei
en.
• Kies voor een onderhoudsvrije schutting, zoals
kunststof of een houtsoort
die je niet hoeft te onder
houden.

ONS DOEL

Het is belangrijk om
planten voldoende
water te geven, vooral
op droge en warme
dagen. wij raden aan
om dat drie keer per
week te doen, zo lang
het niet veel geregend
heeft.

Houd Leiden groen
Een groene tuin draagt bij aan een gezond leefklimaat en is belangrijk om wateroverlast te voorkomen. Dus kies niet voor een
volledig betegelde tuin maar zoek naar een oplossing met groen,
ook als je niet van tuinieren houdt. De gemeente Leiden heeft
allerlei tips om tuinen groener te maken. Op de website www.
gagoed.nl/cat/bewoners/ en www.huisjeboompjebeter.nl/leiden/ is
veel informatie te vinden.
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Tijdens de jaarwisseling werden de postkasten bij de
woningen aan de Boshuizerkade opgeblazen. Heel vervelend omdat de levertijd van nieuwe postkasten erg
lang was. Een aantal bewoners hielp ons uit de brand.
Vijf maanden lang sorteerden zij de post en brachten
het rond bij hun buren. Op 13 mei werden ze in het
zonnetje gezet en kregen een mooie bos bloemen als
dank voor al hun inzet!

8 voor Ons Doel

en het gezamenlijke magazine.

ING IN

ORDEL
bities
DE BEO aar opgaven & am enden
ebb
ren n
elangh
Preste
lgens b
ren vo
ogen
Preste
r verm
ren naa
Preste
ance
Govern
Tips van de visitatiecommissie
Ga zo door en deel wat je doet met
anderen. Neem zo je netwerk mee in
wat je doet en leer er samen van.
Maak expliciet welke keuzes je maakt
ook financieel; waar zet Ons Doel
haar vermogen op in.
Pilots en experimenten helpen om
je beleid te realiseren, benoem dat
nadrukkelijker zodat duidelijk is dat
het vanuit een duidelijk hoger doel
gedaan wordt.
Bovenstaande gaat helpen om de
besluitvorming nog scherper en zakelijker te maken.

Meer weten?
U kunt het hele
rapport downloaden via onze
website www.
onsdoel.nl

BEWONERS
BEZORGEN POST

Dikke

Woningcorporaties moeten hun
maatschappelijke prestaties eens
in de vijf jaar laten beoordelen door
een onafhankelijk bureau, dat heet
een visitatie. Ons Doel is begin dit
jaar gevisiteerd door bureau Pentascope. Het resultaat is een prachtig visitatierapport en een mooie
beoordeling.

Ons Doel: Goed voor elkaar
‘Ons Doel is goed voor elkaar en
ze heeft het goed voor elkaar’. Een
compliment om trots op te zijn en zo
stonden er meer hele mooie dingen
in het rapport. Dat we maatschappelijk ondernemend zijn en verbonden
met de leefwereld. En doelgericht en
zelfbewust aan het werk zijn. Met vijf
heldere ambities die herkenbaar en
bekend zijn. De samenwerking met
HOOD en vooral de manier waarop
Ons Doel die vormgeeft wordt ‘bijzonder’ gevonden. Zoals de projecten die beide in co-productie doen

10
Het blijkt best lastig om met
zo’n grote groep tot afspraken te
komen. Met drie huurdersorganisaties, drie corporaties en de gemeente Leiden zitten er een hoop
meningen aan tafel. Dat leverde
boeiende gesprekken op over
belangrijke onderwerpen voor de
stad:
Beschikbaarheid en betaalbaar
heid van sociale huurwoningen
Duurzaamheid en energietransitie
Inclusief samenleven

Prestatieafspraken zijn afspraken
waarin huurdersorganisaties,
woningcorporaties en gemeente vastleggen welke ambities
ze hebben voor het wonen in de
stad en wat en hoe ze die samen
gaan bereiken. In Leiden zijn we
eind vorig jaar gestart met een
gezamenlijk proces om tot nieuwe
meerjarige afspraken tot 2025 te
komen. De gemeentelijke woonvisie ‘Goed Wonen’ vormt daarvoor
de basis.

Vervolg
In juli pakken we de draad weer
op. In een aantal afrondende
thema-sessies hopen we tot een
set prestatieafspraken te komen
waar alle partijen zich in kunnen
vinden. Na besluitvorming bij alle
partijen hopen we in het najaar
tot ondertekening over te gaan.

Pas op de plaats
Door de Coronacrisis konden we
niet fysiek bij elkaar komen en
dat is eigenlijk wel noodzakelijk
om het goede gesprek te kunnen
voeren, vonden de huurdersorganisaties. We hebben even pas op
de plaats gemaakt, maar niet stilgezeten. De huurdersorganisaties
hebben de tijd gebruikt om dieper
op de onderwerpen in te gaan en
belangrijke punten helder te benoemen. De corporaties hebben in
de tussentijd een bod uitgebracht
voor 2020/2021, dat mede als basis
kan dienen voor de meerjarige
afspraken.

Prestatieafspraken in de maak

PHOTO BY FREDDY CASTRO ON UNSPLASH
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HOOD bestaat
25 jaar
4

Nieuwbouw en renovatie

6 E nergiebesparing: zo doe je dat

8 HOOD zoekt jou!

Wist u dat HOOD dit jaar 25 jaar bestaat? HOOD
werd namelijk opgericht op 11 mei 1995. Dit
betekent dat HOOD al 25 jaar de belangen van
huurders vertegenwoordigd. Niet verkeerd, al
zeggen we het zelf.
Daarnaast is dit gegeven natuurlijk ook een goede reden voor een mooi feestje! Om samen te
vieren dat de huurders ook een stem hebben en
dat hun wensen en verlangens vertegenwoordigd worden.
Helaas moet dit feestje nog even wachten. We
vinden het namelijk niet passend om zo’n groots
feest tijdens coronatijd te organiseren en waarin
we elkaar voornamelijk online kunnen treffen. Dan
voelen we ons natuurlijk niet echt verbonden
met elkaar.
Daarom hebben we besloten ons feestje nog
maar eventjes uit te stellen. Naar wat meer zekere tijden. Tijden waarin we elkaar de hand kunnen
schudden en kunnen proosten op het jubileum.
Dit doen we dus volgend jaar zomer! Als we 26
jaar bestaan. Net een minder mooi rond getal,
maar natuurlijk niet minder indrukwekkend.
Hoe we het gaan vieren blijft nog even geheim!
Dit verklappen we later, wanneer het feestje wat
dichterbij is. Kijk dus vooral uit naar een uitnodiging in de brievenbus!
Voor nu wensen we iedereen een fijne zomer en
veel gezondheid toe!

LEESTIP
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Onze tuin, uw tuin

‘Ik wilde
iets terugdoen voor
de wijk’

DE BUURTHELD

Margreet heeft
veel energie
gestopt in Nieuw
Groenhoven

Een bewonerscommissie is een
groep bewoners die de belangen
van huurders behartigt. Maar wat
doet zo’n commissie nu concreet?
Waar zetten de leden zich voor in?
We spraken hierover met Margreet
Steiner, oud-voorzitter van bewonerscommissie Nieuw Groenhoven.
Meer dan ‘een beetje’
In 2012 kwam Margreet in Nieuw
Groenhoven wonen. Ze was niet
alleen nieuw in de wijk, maar werd
voor het eerst ook huurder van Ons
Doel. Margreet: “Om meer buurtgenoten te leren kennen en om iets
terug te doen voor de wijk waar ik
woon heb ik me toen aangesloten
bij de bewonerscommissie. Een
makkelijke, laagdrempelige manier
om actief te worden.” Maar bij ‘een
beetje’ bleef het alleen niet. In 2015
werd zij zelfs voorzitter.
Renovatie project in
Nieuw Groenhoven
Margreet is vooral trots op haar rol
bij het renovatieproject in Nieuw
Groenhoven. Daar heeft zij in haar
jaren als voorzitter veel energie in
gestopt. Aanleiding voor dit project? De hoge verwarmingskosten, iets waar huurders veel last
van hadden. Margreet: “Ik heb de
problemen bij Ons Doel zichtbaar
gemaakt.” Bovendien heeft zij ook
de behoeften van bewoners in
kaart gebracht. Dit heeft uiteindelijk
geleid tot concrete plannen om in
2020 de woningen in Nieuw Groen-
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hoven en andere wijken eromheen
te renoveren.
Tentoonstelling
Margreet heeft zich in Nieuw
Groenhoven niet alleen ingezet voor
de renovatie. De archeologe van
origine heeft ook eens samen met
Maarten Kersten een tentoonstelling georganiseerd, over opgravingen in en rondom de meelfabriek.
Die bijeenkomst trok honderd
bezoekers, best iets om trots op
te zijn! “Een mooie manier om mijn
expertise en betrokkenheid met de
buurt te combineren”, vindt zij.
Om in contact te blijven met de

bewoners heeft de bewonerscommissie onder voorzitterschap van
Margreet ook nog allerlei andere
activiteiten georganiseerd. Zo was
er jaarlijks een bewonersavond.
Bewoners werden bovendien van
lopende zaken op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief.
HOOD wil Margreet hartelijk
danken voor haar inzet in Nieuw
Groenhoven! Meer weten over een
bewonerscommissie in jouw buurt?
Of wil je er zelf één opzetten?
Neem dan contact op met het
HOOD-bestuur of met Ons Doel.
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Nieuwbouw en renovatie: dit zijn jouw rechten
Om woningen te verbeteren voeren corporaties onderhouds- of renovatieprojecten uit. Deze werkzaamheden kunnen soms weken of zelfs langer in beslag nemen.
En dus kunnen ze ook een grote impact hebben op jouw woonplezier. Daarom is
het van belang om te weten waar je aan toe bent voordat de werkzaamheden beginnen. En natuurlijk wat jouw positie en rechten zijn wanneer er in jouw woning,
complex of buurt ingrijpende werkzaamheden gaan plaatsvinden. Om je hiermee
op weg te helpen hebben we een aantal zaken op een rijtje gezet.

Draagvlak
Belangrijk om te weten, is dat bij
woningverbetering of bij renovatie
- waarbij het huurcontract wordt
voorgezet -, minimaal 70 procent
van de huishoudens moet instemmen met de plannen. Participatie
van huurders in de te ontwikkelen
projectplannen voor renovatie of
onderhoud is daarom van groot
belang voor de corporatie. Een
corporatie zal dan ook altijd contact
zoeken met de bewonerscommissie
van de buurt of het complex waar
de renovatie of het onderhoud
moet plaatsvinden. Wanneer zo’n
commissie er niet is, zal er een
klankbordgroep worden opgezet.
Huurders kunnen via zo’n commissie
of klankbordgroep meepraten over
de plannen en hun zegje doen over
de werkzaamheden voor het complex of de buurt.
Sociaal statuut
Om de onderhouds- en renovatieprojecten in goede banen te leiden
is in 2019 een sociaal statuut opgesteld. De drie Leidse corporaties
en de huurderorganisaties hebben
hier samen een aantal basisafspraken en regelingen opgeschreven.
Een belangrijk doel van het sociaal
statuut was om de positie van individuele huurders te versterken. Het
4

‘Inbreng van bewoners zo
goed mogelijk waarborgen’
Jiska Ruis is bewonersondersteuner voor
Nieuw Groenhoven. Wat doet zij precies?
En waarom is dat zo belangrijk?

hele statuut kun je nalezen op de
website van HOOD, maar we willen
twee belangrijke punten benadrukken:
Huurders hebben recht op
professionele begeleiding
Renovatie of andere grote projecten
kunnen ingewikkeld en complex zijn.
Daarnaast staan zoals hierboven
beschreven bewonersgroepen voor
een grote uitdaging. Bewonersgroepen hebben daarom altijd recht op
professionele ondersteuning van
een bewonersondersteuner. Dit is
een persoon die veel af weet van
dergelijke projecten en de bewonersgroep ondersteunt in het vertegenwoordigen van de belangen van
de huurders.
1. Bewonersgroepen hebben
adviesrecht
Ook belangrijk om te weten is dat
de bewonersgroep adviesrecht
heeft. Dit betekent dat zij advies
uit mag brengen op het plan.
Hierna wordt het plan door de
corporatie voorgelegd aan de bewoners uit de buurt of complex.
Een draagvlakmeting, zo wordt dit
genoemd. De corporatie kan de
adviezen naast zich neerleggen,
maar alleen met een goed onderbouwde motivatie.

2. Van sociaal statuut naar
een sociaal plan
HOOD zou graag nog een stap
verder willen gaan in het in
goede banen leiden van grote
werkzaamheden en pleit daarom
voor een sociaal plan. Dit plan is
een lokale versie van het sociaal
statuut, specifiek voor Ons Doel.
In dit raamwerk zouden volgens
HOOD dan duidelijke en concrete
afspraken moeten komen over
vergoedingen, communicatie en
Zelf Aangebrachte Voorzieningen. Hiermee worden onduidelijkheden in de toekomst voorkomen en weten huurders nog
duidelijker waar ze aan toe zijn
voordat de werkzaamheden van
start gaan. Over het opstellen
van een sociaal plan gaat HOOD
met Ons Doel in gesprek.
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De renovatie van woningen is
voor de huurders heel ingrijpend. Het gaat immers om
hun thuis. Vaak voelen huurders zich overrompeld of voor
feiten gesteld en vinden zij het
lastig om als gesprekspartner van de corporatie op te
treden. En het is ook lastig. Er
gelden veel regels, rechten en
plichten die voor de bewoners
lang niet altijd bekend of goed
te overzien zijn. Ook corporaties worstelen daar soms
nog mee, ze moeten rekening
houden met de Woningwet,
de Overlegwet (WOHV) en het
gemeentelijke Sociaal Statuut.
Ook hebben corporatie en
bewoners niet altijd dezelfde
belangen.
Weten wat er leeft
Jiska: “De bewonerscommissie
behartigt in het overleg met
de corporatie de belangen van
alle huurders van het complex/
de complexen. En dat is extra
moeilijk want je hebt niet
alleen te maken met de regels,
rechten en plichten, maar als
bewonerscommissie moet je
de achterban vertegenwoordigen. Dat betekent dat je goed

moet weten wat
er leeft onder de
bewoners en wat
de wensen zijn en, nog moeilijker, in het overleg met de corporatie moet je voorbij je eigen
voorkeuren en wensen kunnen
kijken omdat je niet alleen
namens jezelf spreekt. Dat
betekent dat jouw persoonlijke
voorkeur soms anders kan zijn
dan wat de overige bewoners
willen of wat voor hen de
beste keuze is. Dat maakt de
rol van leden van de bewonerscommissie echt ongelooflijk
moeilijk.”
Inbreng bewoners meenemen
Als bewonersondersteuner
helpt en adviseert zij de bewonerscommissie in het overleg
met de corporatie en eventueel andere betrokken partijen.
Jiska: “Ik let er op dat wet- en
regelgeving wordt nageleefd
en ik ondersteun de bewonerscommissie in het contact
met hun achterban. Op deze
manier kunnen we zo goed
mogelijk waarborgen dat de
inbreng van de bewoners voldoende wordt meegenomen in
de planvorming.”
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5 Tips voor een energiezuiniger huis

Energiebesparing: zo doe je dat
Duurzaamheid, je kunt bijna de krant niet openslaan of de televisie aanzetten of je krijgt er mee te maken.
Moeten we van het gas af? En ons dak volplaatsen met zonnepanelen? Isoleren of toch korter douchen?
En wat kan ik eigenlijk besparen als ik zelf maatregelen neem? Allemaal ingewikkelde vragen waar jij
waarschijnlijk ook geen antwoord op hebt. Om je te helpen zetten we in dit artikel een aantal makkelijke en
betaalbare maatregelen op een rij waarmee jij als huurder energiezuiniger kunt leven en op de jaarrekening
kunt besparen. Ook lees je over de energiecoaches die jou op weg kunnen helpen om duurzamer te leven.

1
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GEBRUIK EEN
THERMOSKAN!

ZET DE CV-KETEL
LAGER

RADIATORFOLIE

WATERBESPARENDE
DOUCHEKOP

OPLADERS UIT HET
STOPCONTACT HALEN

Voor de theedrinkers onder ons!
De waterkoker kookt vaak veel
meer water dan je eigenlijk nodig
hebt. Gebruik om dit water te
bewaren dus een thermoskan
en geniet ook nog later van het
warme water. Dit voorkomt dat
je de waterkoker een paar keer
per dag aan zet. Geen zin om
een thermoskan te vullen? Kook
dan alleen hoeveel water je echt
nodig hebt, bijvoorbeeld voor
één kop thee. De
waterkoker is dan
sneller klaar en
zal niet onnodig
stroom verbruiken.

De CV-ketel regelt de temperatuur van het water dat naar uw
verwarming toegaat. Vaak staat
deze ketel hoger dan nodig is. Bij
moderne ketels is de maximale
aanvoertemperatuur 89 graden
celsius en bij oudere ketels zelfs
90 graden. Dat kost veel gas.
Vaak kan deze temperatuur omlaag. In een geïsoleerd huis kan
60 tot 70 graden al genoeg zijn.
Dat scheelt kosten en uitstoot
van CO2. Check de temperatuur
dus eens op de ketel.

We verbruiken veel (warm) water
tijdens het douchen en krijgen
dan ook vaak de tip om korter
te douchen. Maar er zijn ook
andere makkelijke manieren om
water te besparen. Bijvoorbeeld
door een waterbesparende
douchekop aan te schaffen. In
veel huishoudens hangen namelijk
nog douchekoppen met een vrij
hoog waterverbruik: gemiddeld
gebruikt een douchekop circa 9
tot 11,5 liter per minuut. Door een
waterbesparende douchekop te
gebruiken kan het water- en energieverbruik met 30 tot 50 procent
worden teruggebracht. Je hebt
een waterbesparende
douchekop al vanaf
15 euro. Deze is dus
al binnen enkele
maanden terug
te verdienen.

Je hebt het vast al eens gehoord:
het is beter om opladers uit het
stopcontact te halen wanneer je
deze niet gebruikt. Bijvoorbeeld
opladers van telefoons of andere
oplaadbare apparaten. En hoewel
we dit al weten vergeten we het
vrijwel allemaal. Een handige tip
om dit wat makkelijker te maken
is om alle opladers samen in een
verlengsnoer te doen. Hiermee
haal je elke ochtend in één keer
de opladers uit het stopcontact.

+
–
Reactie Ons Doel:

Nog een goedkope en makkelijke
ingreep is het aanbrengen van
radiatorfolie. Bijna alle radiatoren
verliezen namelijk stroom via de
buitenmuren. Met het aanbrengen van een goedkope en dunne
reflecterende folie tegen de
buitenmuur wordt een deel van
deze warmte teruggekaatst in de
ruimte die u wilt verwarmen.
De folie kunt kopen bij een
bouwmarkt in de buurt en kost
zo’n 10 tot 20 euro. Online zijn
meerdere handleidingen te
vinden, zoals bijvoorbeeld op
duurzameenergiemerenwijk.nl
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WAT IS JOUW TIP?
Daarnaast zijn wij natuurlijk ook
benieuwd naar jouw creatieve
tips om energiezuiniger te leven
en kosten te besparen op de
energierekening. Misschien heb
jij wel de gouden tip om heel
wat te besparen op de energierekening. Laat het ons horen via
info@hood-leiden.nl en we
zullen jouw tip plaatsen in onze
volgende nieuwsbrief!

Ons Doel heeft met de cv-monteurs
afgesproken dat ze bij onderhouds
beurten waar mogelijk de cv ketel
op 70 graden zetten.
6
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CONTACT

HOOD zoekt jou!
Vind jij het belangrijk dat de belangen van huurders van Ons Doel goed vertegenwoordigd
worden? Help ons dan een handje mee. Vanuit het HOOD-bestuur zijn we namelijk altijd
op zoek naar huurders die óns en alles waar wij voor staan willen ondersteunen. Lees hier
waarmee jij het verschil kunt maken.
1. Word lid!
Weinig tijd? Maar sta je wel achter de missie van HOOD en wil je
ervoor zorgen dat HOOD zo goed
mogelijk de belangen van de huurders kan behartigen? Word dan lid
voor slechts 60 cent per maand.
Hiermee versterk je namelijk de
positie van HOOD en houden wij
je op de hoogte van waar we mee
bezig zijn om het huren voor jou zo
aangenaam mogelijk te maken.

over het ontwerp van de website.
Uiteraard sta je achter de missie
van HOOD en wil je ons graag verder helpen met het verspreiden van
onze boodschap. Tijdsinvestering
is afhankelijk van jouw beschikbaarheid en de tijd die we nodig hebben
om de website op te zetten. Voor je
inzet bieden wij natuurlijk een leuke
vrijwilligersvergoeding. Verwacht
daarnaast een hoop gezelligheid en
vergaderingen met lekker eten!

2. Help een nieuwe website
bouwen!

3. W
 ord lid van onze
werkgroepen

Om onze website in een nieuw jasje
te steken zijn we ook nog op zoek
naar een websitebouwer. Iemand
die zich helemaal thuis voelt in de
wereld van WordPress en HTML en
weet hoe een website technisch
in elkaar moet zitten. Daarnaast is
er ook ruimte om mee te denken

Vind jij het leuk om je te verdiepen
in onderwerpen die jouw interesse hebben? Bijvoorbeeld over de
verschillende regeltjes en wetten
omtrent privacy, over huurverhoging
of duurzaamheid? En vind je ook
dat huurders over zaken moeten
meebeslissen. Dan is lid worden van
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een werkgroep iets voor jou! Voor
verschillende werk- en projectgroepen zijn we namelijk op zoek naar
een aantal enthousiaste huurders
die het leuk vinden om mee te
denken. Houd rekening met ongeveer 2 tot 4 uur tijdsinvestering per
week. Uiteraard staat ook hier een
leuke vrijwilligersvergoeding tegenover. We zoeken naar leden voor de
volgende werkgroepen:
• Automatisch lidmaatschap: uitzoeken hoe en of we alle huurders van
Ons Doel lid kunnen maken van
HOOD.
• Huurverhoging: jaarlijks advies aan
Ons Doel uitbrengen omtrent de
huurverhoging.
• Duurzaamheid: meedenken over
duurzaamheidsvraagstukken in
Leiden.

Zomerkriebels in Leiden
Op meerdere plekken in Leiden zien we dat huurders van Ons Doel bezig zijn om
hun wijk te vergroenen. Goed bezig! Zo ook in Leiden-Noord waar buurtbewoners
gezamenlijk gezaaid hebben om meer bijen en andere insecten aan te trekken.

O

p de nationale zaaidag
in april hebben zij samen
biologische bloemzaden
gestrooid in het gras langs de Surinamestraat tussen de Kooikerbrug
en de Lokeendbrug. Initiatiefnemer
Bram Pater van het Arubapad had
zich online aangemeld bij een landelijk initiatief en ontving daarop 40
zakjes zaad. Omdat hij ook Buurtpunt is voor DHL-klanten, gaf hij telkens een zakje aan bewoners uit de
buurt mee die een pakketje op kwamen halen. Ook heeft hij er zelf een
paar achter de hand gehouden om
op de landelijke zaaidag met meerdere mensen te zaaien. Ondanks het
droge weer zijn nu door een aantal
pittige regenbuien toch de eerste
tekenen van bloemen te zien!
We zien ook in steeds meer buurten
dat bewoners kiezen voor het aanleggen van geveltuintjes. Zoals in de
Tuinstadwijk waar in de Lindestraat
en Bloemistenlaan nieuwe tuintjes
zijn aangelegd en er nu volop groen
te zien is in de wijk. En ook op het
Arubapad zijn er in een lange strook
geveltuintjes aangelegd en zullen er
in de toekomst nog meer volgen.
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MAAK EEN GEVELTUIN!
Een geveltuin is een strook groen
voor de deur, tegen de gevel van
het huis. Een soort mini-voortuin.
Zo’n ruimte kan mooi worden opgevuld met planten en draagt bij
aan het vergroenen van de stad.
Dit is bijvoorbeeld van belang
voor het afkoelen van de stad in
de zomer of het warmer houden
van de stad in de winter. Uiteraard draagt meer groen ook bij
aan een grotere biodiversiteit en
een gezellige stad. Tot slot heeft
onderzoek ook nog uitgewezen
dat geveltuintjes de sociale cohesie (binding) in steden verbeteren. Kortom, genoeg reden dus
om er eens over na te denken.
Meer info vind je op gagoed.nl.

Reactie Ons Doel:
Op initiatief van Caroline
Piet, wijkambassadeur
in Tuinstadwijk, hebben
bewoners van het complex
Bloemistenlaan/Lindestraat
boomspiegels beplant en
geveltuintjes gemaakt. Aan
de muren van de gevel
tuintjes zijn door Ons Doel
spandraden aangebracht
waar klimplanten langs
gaan groeien. De Gemeente
heeft de boomspiegels en
geveltuintjes aangelegd en
de planten geleverd. Met
een convenant zijn afspra
ken gemaakt met bewoners
dat zij de boomspiegels en
geveltuintjes gaan onder
houden. Een mooi gezamen
lijk initiatief om de buurt
groener te maken.
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