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Buurtheld: Gerard van der Tweel
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ONS NETWERK

In dit eerste nieuwe magazine
staat Ons Doel centraal. We
willen laten zien waar we voor
staan en wie we zijn. Welke
ambities we hebben en hoe
we die willen bereiken. Daarom
op de cover een foto van
Christoffel Klap. Als bestuurder
het gezicht van Ons Doel. Met
een trotse blik op de trap van
de woonunits aan de
Sumatrastraat.

Grote kans
dat HIJ bij u
langskomt!

VIJF AMBITIES Ons Doel heeft een nieuw onder
nemingsplan. 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. Van
die laatste ambitie is dit gezamenlijke magazine
met HOOD een mooi voorbeeld.

Dit is Quint, de vakman die
de meeste van uw reparatie
verzoeken verhelpt. Hij is
werkzaam bij het Leidse aan
nemersbedrijf Van der Helm.
De aannemer is erg belangrijk
in het netwerk van Ons Doel.
Wanneer een woning leegkomt
zorgt deze voor het zogenaamde
mutatieonderhoud. Maar ook
voor de uitvoer van dagelijkse

ONS DOEL

reparatieverzoeken voor u, onze
huurder. Meerbouw Rotterdam is
onze vaste aannemer. Meerbouw
heeft een samenwerking met
aannemersbedrijf Van der Helm,
waar Quint werkzaam is. Grote
kans dus dat hij bij u langskomt
voor de uitvoer van uw reparatieverzoek!
Heeft u een reparatieverzoek?
Dan kunt u dat telefonisch doorgeven via 071 5222 025 (via keuze
1 in het keuzemenu). U krijgt

dan direct de juiste installateur
of Meerbouw Rotterdam aan de
lijn. U kunt uw reparatieverzoek
ook doorgeven via de website
www.onsdoel.nl. Hier kunt u
ook de digitale versie van het
Onderhouds-ABC terugvinden.
Daarin staat precies omschreven
wie wat doet (u als huurder, Ons
Doel als verhuurder of wat onder
‘extra dekking’ valt omdat u een
serviceabonnement hebt afgesloten).
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Onze woningen blijven betaalbaar
Hoe zorgt Ons Doel dat haar woningen
betaalbaar blijven? Dat doen we door ook
in 2017 een inflatievolgend huurbeleid te volgen. Met ingang van 1 juli gaan de huren met
0,3 % omhoog. Verder blijven we een streefhuurniveau van 80% van wat maximaal redelijk is hanteren
en wijzen we al onze woningen passend toe.

Ons Doel heeft een nieuw ondernemingsplan. Daarin staan onze doelen tot
2020. Aan de hand van vijf ambities laten we zien waar we met elkaar voor
elkaar aan werken.
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We voegen 200 sociale
huurwoningen toe
Het meest concreet
is het plan voor een nieuw
woongebouw aan de Sumatrastraat in Leiden-Noord. Op de locatie van
de voormalige Springplankschool wil Ons
Doel 78 sociale huurwoningen realiseren.
Zijdekwartier Architecten uit Leiden heeft
een ontwerp gemaakt voor het gebouw. De
woningen zijn voornamelijk bedoeld voor
1- en 2-persoonshuishoudens. We stemmen
regelmatig af met een klankbordgroep van
direct omwonenden en op 15 mei was er
een informatieavond voor buurtbewoners.
Voor het plan is een bestemmingsplanwijziging nodig. Die procedure is inmiddels in
gang gezet. We hopen in de tweede helft
van 2019 te starten met de bouw.

Woonunits van Finch aan de
Sumatrastraat
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100 (tijdelijke) woningen
voor mensen die extra steun
nodig hebben
Samen met de gemeente Leiden en de andere corporaties werkt Ons Doel aan het realiseren van tijdelijke woningen voor vluchtelingen, andere bijzondere
doelgroepen en regulier woningzoekenden. Aan de
Sumatrastraat hebben we begin dit jaar 16 woonunits
van Finch geplaatst, waarvan er 12 door cliënten van
Stichting De Binnenvest worden bewoond. Ook aan
de Voorschoterweg willen we samen met woningcorporatie De Sleutels zo’n 100 tijdelijke woningen plaatsen. De gemeente heeft groen licht gegeven en de
verwachting is dat de woningen eind 2017 geplaatst
kunnen worden. Rond de zomer wordt duidelijk welke
woonunits daar komen.

We gaan naar gemiddeld
energielabel B
Dit jaar starten de eerste ingrepen om onze woningen van gemiddeld
energielabel C naar gemiddeld label
B (Energie index 1,21 -1,40) in 2020 te
krijgen. Wat doen we in 2017?
• Complex Beyerincklaan: bodemisolatie aanbrengen.
• Complex Verdistraat, Boshuizerkade en Valeriusstraat: isoleren
van plafonds van de bergingen.
• Complex Parelvissers: aanpassen van het warm water en
cv-systeem door toepassing van gasabsorbtie en het naisoleren van een aantal gevels.
• In alle complexen vervangen we de algemene verlichting door
led-verlichting.
• In de Iepenrode doen we een kleinschalige duurzaamheidspilot
met bureau Lof.
• In mutatiewoningen voeren we - waar mogelijk - werkzaam
heden uit waardoor meteen een energielabelstap mogelijk is.

Samen met HOOD onder
zoeken we een aanbod van
zonnepanelen voor onze
huurwoningen. We hopen
later dit jaar met een mooi
voorstel te komen.

Voorbeeld van een gasabsorptie
installatie

Behalve de label B-opgave
is Ons Doel ook betrokken
bij de Leidse Warmtevisie
en werken we mee aan de
eerste stappen op weg naar
gasloos wonen.
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We zien huurders als partners
Huurders als
partners zien
betekent dat wij waar
mogelijk samen met
huurders aan de slag
willen. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met HOOD
hebben we de basis gelegd om dit
verder vorm te geven. Dit nieuwe
magazine is het eerste tastbare resultaat
van deze manier
van samenwerken.
Andere projecten
die we samen invulling geven zijn
‘zonnepanelen’ en
‘betaalbaarheid’.
Niet alleen via
HOOD en de bewonerscommissies willen we in
contact komen met huurders. We
organiseren een aantal keer per
jaar themabijeenkomsten waar
alle huurders welkom zijn. Zo
organiseerden we op 20 juni een
bijeenkomst over het ‘thuis-gevoel’.
Wat is er nodig in een woning
of woongebouw om je thuis te
voelen? De uitkomsten nemen we
mee in de uitwerking van onze
nieuwbouwplannen.

Ontwerp van Zijdekwartier Architecten
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ONS TEAM

ONS NIEUWS
Stageplaatsen DE BUURTSCHUUR
bij Ons Doel

JONG WIJKTALENT
Elke woensdagmiddag is aan
de Boshuizerkade een team van
‘Jong Wijktalent’ actief in de
buurt aan de slag. Een groepje
kinderen heeft zelfs om extra
taken gevraagd bij onze wijkbeheerder Ruud Smit. Gewapend met bezem en stoffer en
blik hebben ze de goten van de
nieuwbouw schoongemaakt, verdwaalde winkelwagentjes verzameld voor de supermarkten in de
buurt en extra toezicht gehouden
bij de ondergrondse containers
om zwerfvuil te voorkomen. En
als het straks tijd is, mogen ze
ook helpen bij het vullen van de
plantenbakken voor de portieken,
zodat het er weer zomers uitziet.

Als lerende organisatie laten wij
graag onze maatschappelijke
betrokkenheid zien. Dat doen
wij ook door regelmatig nieuwe
stagiaires aan te nemen. Komend
jaar zullen Timo, Esmee en Naomi
de afdeling Wonen van Ons Doel
versterken en vinden Sebas,
Adriaan en Mark een plekje op de
afdeling Bedrijfsvoering. Met hun
frisse ideeën brengen zij nieuwe
energie binnen onze vaste teams.

Kunstwerken in
de Liviuslaan
Op initiatief van de bewonerscommissie Liviuslaan Leiden
heeft kunstschilder Gerard van
der Tweel een heel kunstzinnig
project gerealiseerd. In elk van
de drie portieken van het complex aan de Liviuslaan hangt nu
een bijzonder, groot schilderij.
De schilder heeft voor elk wandkunstwerk een ander Romeins
thema gekozen, waarmee de
kunstwerken mooi aansluiten op
het algemeen thema van de wijk
Roomburg.

Snelle hulp bij schulden
Samen met de Stadsbank,
Kwadraad, woningcorporatie De
Sleutels en SHWJ, start Ons Doel
de proef ‘Snelle hulp bij schulden’
in de Merenwijk. Wij hopen met
deze proef de situatie van huurders met een huurachterstand
snel in kaart te brengen om te
voorkomen dat de situatie verergert. Uiteindelijk willen we deze
dienstverlening ook aanbieden
aan huurders in andere wijken.
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Kijk bij HOOD
Lees een interview met
schilder Gerard van der Tweel
op pagina 3

In het schuurtje achter de
Franchimontlaan gaat binnenkort een mooi bewonersinitiatief
van start: ‘De Buurtschuur’. In
eerste instantie wordt de Buurtschuur door bewoners gebruikt
als locatie voor het mozaïeken
van de Social Sofa die een plekje
in de wijk gaat krijgen. Het is de
bedoeling dat de schuur later een
bredere buurtfunctie krijgt. Wilt
u helpen met mozaïeken, of heeft
u een leuk idee voor toekomstige activiteiten vanuit De Buurtschuur, laat het ons dan weten.
Wij helpen graag bij de realisatie,
want initiatief loont bij Ons Doel.
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Even voorstellen
Leidse
Warmtevisie
In de toekomst verwarmen we
woningen niet meer met aardgas. Dat lijkt ver weg maar ook in
Leiden worden de eerste stappen
inmiddels gezet. Op initiatief van
de gemeente is de route naar
een aardgasvrij Leiden in 2050
uitgestippeld. Ons Doel denkt
mee over deze opgave, want ook
onze huurders krijgen hier mee
te maken.
Op de site www.gagoed.nl vindt
u meer informatie over de
warmtevisie.

VERHUUR

Bonny, Brigitte, Inge en Ayse

DIRECTEURBESTUURDER

Christoffel

MANAGER
WONEN

MANAGER
BEDRIJFSVOERING

Suzanne

Jan

VASTGOEDBEHEER & PROJECTEN

STAF

KLANT CONTACT CENTRUM

Bernard, Marcel en Marco

Sasja en Miriam

Dicky en Caroline

SOCIAAL BEHEER

BEDRIJFSVOERING

Willem, Cheyenne, Ruud en Corrie

Alex, Jenny, Vincent, Marjo en Chrisja
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COLUMN

Met elkaar
voor elkaar

ONS HUIS, JOUW HUIS

De wenteltrap is wat
lastig als je grote
meubels moet verhuizen

Dit is het motto van ons ondernemingsplan.
Het gaat over de manier waarop we onze ambities willen realiseren. Hoe dat precies gaat
werken, moeten we nog een beetje ontdekken.
Ik kan u wel al een aantal voorbeelden geven.

H

et magazine dat u nu in handen heeft is er een mooi
voorbeeld van. HOOD en Ons Doel delen dezelfde
ambities. En we willen dan ook samen werken om die
ambities te bereiken. Met elkaar willen we dat voor huurders
en voor de stad (voor elkaar). Voor elkaar heeft ook nog een
tweede betekenis: die van het voor elkaar krijgen. Dus wat is
er dan logischer om ook samen een magazine te maken?
Verder werken we samen met HOOD aan een plan om onze
huurders meer gebruik te laten maken van (goedkopere)
zonne-energie. Goed voor het klimaat en goed voor uw portemonnee. En dat brengt mij op ons tweede gezamenlijke plan,
waarmee we een oplossing bieden voor mensen die veel moeite hebben met het betalen van de huur. Nog een voorbeeld
van Met elkaar voor elkaar.
In onze nieuwe woonunits aan de Sumatrastraat wonen
mensen die uit de dag- en nachtopvang van Stichting De
Binnenvest komen en mensen die zich via WoningNet hebben
aangemeld. Door onderling contact en hulp maken ze er met
elkaar voor elkaar een aantrekkelijke woonplek van.
In nieuwbouwprojecten willen we meer kleinere woningen
bouwen, omdat we steeds meer woningen verhuren aan 1 of
2 personen. Samen met onze huurders onderzoeken we welke
gezamenlijke voorzieningen het wonen dan aangenamer maken. U kunt denken aan een gemeenschappelijke ruimte, een
gezamenlijke buitenruimte of een gedeelde wasmachineruimte. We willen mensen op die manier in staat stellen om met
elkaar het wonen voor elkaar te krijgen.
Ik nodig u van harte uit om ook eens deel te nemen aan onze
themabijeenkomsten. We raken graag ook met u in gesprek
over verschillende onderwerpen. Samen met u allen willen we onze ambities voor elkaar krijgen.

Lot heeft groene
tinten aangebracht

‘100 procent

thuisgevoel’
Lot, geboren en getogen Leidenaar,
is sinds maart huurder van een
tijdelijke unit aan de Sumatrastraat.

D

e units werden kant en klaar
opgeleverd. Lot: “Ik heb alleen
een beetje hoeven poetsen en
inrichten."
Verhuizen van bed en bank was nog
best lastig, vanwege de wenteltrap.
Maar uiteindelijk heeft alles een mooi
plekje gekregen in de toch beperkte
ruimte.
Lot is trots op haar woning: “Ik heb alles
voor mijzelf met mijn eigen meubels.
De groene tinten die ik in de inrichting
heb verwerkt vind ik erg gezellig staan.
Ik voel mij voor 100 procent thuis in
de woning. De mix met bewoners van
Stichting De Binnenvest bevalt ook prima, het is hier gezellig en levendig.”

Christoffel Klap

8

ONS DOEL

Verhuistip
“Mijn belangrijkste verhuistip is: organiseer genoeg mensen om je heen.
Ik moest net een periode veel werken
toen ik de sleutel kreeg, maar met veel
goede hulp van mijn familie en vrienden was het meeste snel gedaan. Deze
woning is een mooie opstap voor Lot:
“Ik hoop uiteindelijk een leuke woonboot te kunnen kopen maar dat duurt
nog even. Dus wellicht hierna eerst nog
iets anders huren.
Voordeel voor Lot was dat zij haar inschrijftijd mocht behouden. “Bovendien
vind ik het project met De Binnenvest
erg interessant. Ik ben altijd een groot
voorstander geweest van dit soort projecten!”.
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Dit is het huurdersblad
van Ons Doel en HOOD.
Hoofdredactie: Eric
Went
Redactie Ons Doel:
Miriam van Dijk,
Cheyenne Sof, Inge
Verhart
Redactie HOOD: Jannie
Cambier, Maarten
Kersten, Bram
Kleijwegt, Henri Zegers
Fotografie: buroJP,
Meire Vieira dos Santos,
Patty Verkuylen en
Edwin Weers
Vormgeving: Nanda
Alderliefste
Druk: Puntgaaf
Drukwerk, Leiden

Colofon

HOOD en Ons Doel leggen
een nieuwe basis voor onze
samenwerking. We gaan als ge
lijkwaardige partners aan onze
ambities werken. Hoe werkt
dat in de praktijk? HOOD en
Ons Doel gaan in co-productie
aan de slag, dus werken samen
in werkgroepen. Zoals bijvoor
beeld aan dit magazine. Of als
we nieuw beleid maken. Ook
stimuleren we zelfbeheerpro

jecten, waarbij huurders samen
een beheertaak overnemen van
de corporatie. Tot slot zoe
ken we naar nieuwe informele
vormen van participatie. Want
we geloven dat het belangrijk is
om op allerlei manieren contact
met huurders te maken. Arie
Korteweg en Christoffel Klap
ondertekenden de samenwer
kingsovereenkomst op 27 juni.

Nieuwe samenwerkings
overeenkomst
HOOD-Ons Doel
Nanda

Bram
Ma
a
rte
n
De landelijke wetgeving rond de toegestane huurverhoging zit ingewik
keld in elkaar, maar volgens die wetgeving mogen de huren dit jaar stijgen
met percentages tussen 2,8 en 4,3. Echter, Ons Doel heeft voor dit jaar
gekozen voor een huurverhoging die gelijk is aan het inflatiepercentage
van 2016, namelijk 0.3%. Dit geldt voor alle zittende huurders, inclusief de
huurders van het geliberaliseerde bezit. En er wordt voor 2017 geen inko
mensafhankelijke huurverhoging toegepast!
Uiteraard is HOOD uitermate tevreden over de huuraanpassing die Ons
Doel toepast per 1 juli 2017. De reactie van HOOD: “Het is een verademing
voor de huurders van Ons Doel dat de corporatie pas op de plaats heeft
gemaakt om de huren verder te laten stijgen. We weten als huurders allen
hoe hard het is gegaan de afgelopen jaren. We hopen daarom dat Ons
Doel in staat is ook op langer termijn een gematigd huurbeleid te voeren
en wij als HOOD zullen daarop toezien.”
(Zie ook: ‘De prijzenkast’ op pagina 8)

Minimale huurstijging

Inge

Onder het toeziend oog van hoofdredacteur Eric Went heeft de gezamenlijke redactie van HOOD en Ons
Doel hard gewerkt aan dit nieuwe
‘dubbelzijdige’ bewonersmagazine.
De vormgeving is in handen van
Nanda Alderliefste. Met deze samenwerking krijgt de missie ‘Met elkaar
voor elkaar’ nog meer gestalte. Wij
stellen de redactie graag aan u voor:
Eric Went, Maarten Kersten, Jannie
Cambier, Bram Kleijwegt, Miriam van
Dijk, Inge Verhart, Cheyenne Sof en
Nanda Alderliefste.

DIT IS UW
REDACTIE
100 jaar
Ons Doel
Ons Doel bestaat in 2018
honderd jaar! Een mijlpaal waar we op een leuke
manier bij stil willen staan.
Samen met HOOD denken
we na over hoe we dit feest
vormgeven. Later dit jaar
volgt meer informatie.

Cheyenne

c
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WAT VINDT U?
MEEDOEN?!

ia
Mir
U bent inmiddels halverwege het nieuwe ONS DOEL–
HOOD magazine. Wij zijn benieuwd wat u er van vindt!
En misschien vindt u het
wel leuk om in een volgende
editie samen met ons mee
te werken. Bijvoorbeeld
door foto’s te maken, een
leuke cartoon te tekenen.
Of heeft u een ander leuk
idee? Laat het ons weten.
U kunt ons mailen op
redactie@onsdoel.nl
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Met elkaar voor elkaar

Vorig jaar vierde HOOD haar 20ste verjaardag als
onafhankelijke Huurders Organisatie van Ons Doel.
Vele ontwikkelingen hebben in de loop van de jaren
plaatsgevonden. Zo veranderde Ons Doel van een
vereniging in een stichting, de u allen bekende
Woningstichting Ons Doel. Wat in al die jaren echter
onveranderd bleef was de positie van de huurders
organisatie.
In al die jaren hebben wij ons ingezet voor de belan
gen van de huurders en dat blijven wij doen! Bij veel
onderwerpen van beleid van Ons Doel worden wij
betrokken. Daar is ook een wettelijk kader voor. Met
name de laatste jaren wordt steeds meer inspraak
en meedenken verwacht van een huurdersorganisa
tie op allerlei gebied. Niet alleen op het terrein van
huurbeleid, maar inmiddels ook in het actief stimule
ren van en meedenken over activiteiten die huurders
en corporatie ontwikkelen. Deze verregaande vorm
van huurdersparticipatie heeft geleid tot een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst tussen Ons Doel en
HOOD.
In de geest van die nieuwe samenwerkingsovereen
komst past ook de uitgave van een gezamenlijke
nieuwsvoorziening. Het is de bedoeling vanaf nu
niet langer meer voor HOOD-leden een apart blad
‘HOOD-Nieuws’ uit te brengen, maar een gezamen
lijk blad, samen met Ons Doel. Het is voor ons als
onafhankelijke huurdersorganisatie even wennen.
Ons oude HOOD-Nieuws verscheen 3 tot 4 keer per
jaar, 1 keer voor alle huurders en de overige keren
exclusief voor de leden. Dit wordt gewijzigd in 2 à
3 keer voor alle huurders. Aan de ene kant bereiken
we met dit gezamenlijke blad meer huurders (alle
keren alle huurders), maar is de exclusiviteit voor
de leden afgenomen. Het is denkbaar dat HOOD
incidenteel toch tussendoor apart een blad of een
nieuwsflyer uitgeeft.
Wij willen nogmaals benadrukken dat onze onafhankelijkheid NIET in het geding is. Wij blijven het
beleid van Ons Doel kritisch volgen! En hoe meer
leden wij hebben, hoe meer invloed wij kunnen uitoefenen. Het kost u maar 60 eurocent per maand,
dus op jaarbasis € 7,20. Lid worden kan door u aan
te melden bij info@hood-leiden.nl

Het gereconstrueerde
Romeinse castellum Matilo
is dagelijks gratis te
bezoeken in Roomburg

Kijk bij Ons Doel
Lees op pagina 6 over
drie kunstwerken van
Gerard in portieken
aan de Liviuslaan.

Gerard van der Tweel maakt Romeinse voorstellingen

‘Een uit de hand gelopen hobby’
Ons Doel beheert drie wooncomplexen op de Liviuslaan. Bij het binnentreden van de gebouwen vallen
grote schilderijen op met Romeinse
voorstellingen. De schilder, Gerard
van der Tweel, woont zelf in een
van deze wooncomplexen en heeft
op verzoek van de bewonerscommissie de schilderijen gemaakt.
Wie is deze schilder en waarom
heeft hij voor dit thema gekozen?
Wie is Gerard van der Tweel?
‘Ik heb 25 jaar gewerkt bij het LUMC
en sinds mijn pensioen is kunst
schilderen een uit de hand gelopen
hobby. De schilderijen die ik maak
zijn niet bestemd voor de verkoop,

HOOD NIEUWS

maar al met al is het wel een dure
hobby. Ik krijg veel verzoeken om
een schilderij te maken, maar het is
dan ‘liefde werk oud papier’. Aange
zien ik geen atelier heb, schilder ik
thuis, in de woonkamer of op het
balkon. Mijn vrouw Gerda heeft daar
geen moeite mee.”
Hoe bent u op het idee gekomen
om schilderijen te maken over de
Romeinse tijd?
“Ooit werd in de Romeinse tijd de
gracht van Corbulo gegraven om de
Rijn te verbinden met de Schie en
de Maas en werd een haven aan
gelegd. Die gracht bestaat nog min
of meer als de huidige Vliet. Langs

de Rijn liep al een dijk en een weg.
Vlakbij de Liviuslaan werd toen een
Romeinse vesting (Matilo) gebouwd.
Dus het lag voor de hand om voor
dit Romeinse thema te kiezen.”
De figuren die op het schilderij
staan, zijn die verzonnen?
“Alle figuren zijn bestaande mensen,
zoals familieleden. Zelf sta ik er ook
op. Mijn schilderijen kennen daar
naast ook vaak verborgen grapjes.
Zo draagt een van de Romeinse
soldaten een polshorloge en een
ander een petje om het schilderij
eigentijdser te maken. Er is zelfs
een grasmaaier in een van de
schilderijen verwerkt.”
3
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Hier zijn we
mee bezig!
Het jaar 2017 is al weer een behoorlijk eind
op streek. Een mooi moment om te vertellen
waar HOOD mee bezig is en wat de plannen
voor de rest van het jaar zijn. Die plannen of
prioriteiten zijn vastgelegd in het beleidsplan
van HOOD dat eind vorig jaar door de ledenvergadering werd goedgekeurd.

Samenwerkingsovereenkomst
HOOD en Ons Doel hebben vo
rig jaar een nieuwe samenwer
kingsovereenkomst gesloten. Het
belangrijkste uitgangspunt van die
overeenkomst is dat de huurders
organisatie en de woningcorpora
tie als partners gezamenlijk beleid
ontwikkelen. Hiervoor zijn een aantal
projecten benoemd die nu al van
start zijn gegaan en in de loop van
2017 worden afgerond. Afhankelijk
van het project wordt actieve en
geïnteresseerde bewoners ge
vraagd om deel te nemen (zie ook
pagina 10).
Project zonne-energie
Onlangs is een start gemaakt met
een project voor opwekking van
zonne-energie. De bedoeling is om
de woningen van Ons Doel energie
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zuiniger te maken en tegelijkertijd
de woonlasten van de huurders te
beperken. Op dit moment wor
den complexen geselecteerd die
voor zonne-energie in aanmerking
komen. Als dat is gebeurd zullen de
bewoners van die complexen bij het
project worden betrokken.
Project ‘dure scheefheid’
In de afgelopen jaren zijn de huren
van vrijkomende woningen sterk
gestegen, ook bij Ons Doel. We
verwachten dat daardoor mensen
met recht op huurtoeslag woningen
zijn gaan huren die eigenlijk te duur
voor hen zijn. Omdat die huur niet
helemaal door de toeslag wordt
vergoed, moeten huurders een deel
dus zelf opbrengen. We noemen
dat ook wel ‘dure scheefheid’.
Op dit moment komt dat niet meer

voor, omdat er alleen nog maar
passend wordt toegewezen. Dat wil
zeggen dat voor mensen die een
nieuwe woning willen gaan huren en
die recht hebben op huurtoeslag de
huur wordt verlaagd, waardoor de
toeslag voor het hele huurbedrag
geldt.
De mensen die eerder een te dure
woning zijn gaan huren hebben daar
echter niets aan. Het project ‘dure
scheefheid’ onderzoekt om hoeveel
mensen het gaat en of er maat
regelen zijn te bedenken om hen
tegemoet te komen.
Opfrissen reglement
bewonerscommissies
HOOD heeft een reglement waarin
staat wat een bewonerscommissie
is, wat er van zo’n commissie wordt
verwacht en hoe er met HOOD

wordt samengewerkt. Door de nieu
we samenwerkingsovereenkomst
tussen Ons Doel en HOOD was het
nodig om dit reglement ook weer
eens tegen het licht te houden. Dat
is inmiddels gebeurd. Het reglement
is eenvoudiger gemaakt en inge
kort.
Vernieuwen klachtenreglement
Ons Doel
Ons Doel werkt er hard aan om de
tevredenheid van de huurders te
verhogen. Om dat te bereiken vindt
HOOD dat er meer duidelijkheid
moet komen in de manier waarop
met klachten wordt omgegaan. Op
dit moment worden de procedures
voor klachtenafhandeling nog eens
naast elkaar gelegd en opnieuw
kort en duidelijk opgeschreven.
Samenwerken in Leiden en regio
HOOD neemt deel aan het overleg
van de gemeente Leiden met de
woningcorporaties en de huurders
organisaties. We noemen dat over
leg het Leids Platform Wonen. Doel
is om het beleid van de gemeente
en van de woningcorporaties zoveel
mogelijk op elkaar af te stemmen.
HOOD wil het belang van huurders
zoveel mogelijk tot zijn recht laten
komen. Daarom werkt zij daarbij
samen met de andere Leidse huur
dersorganisaties van de corpora
ties De Sleutels en Portaal. Op het
gebied van de woningtoewijzing
(WoningNet) wordt samengewerkt
met huurdersorganisaties in de
regio Holland Rijnland.

In het beleidsplan worden nog
meer onderwerpen beschreven
waarmee HOOD zich bezighoudt.
U kunt het samen met de begroting vinden op hood-leiden.nl.
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HOOD blijft opletten bij
bouwactiviteiten Meelfabriek
Bewoners van de Wevershof en de
Waardgracht merken dagelijks de
gevolgen van de bouwactiviteiten
bij de Meelfabriek. Soms trillen de
kopjes in de kasten van de Ons Doel
huurders helemaal tot op de
Oranjegracht.
De bouw van het vier etages tellen
de eerste gebouw van het Meel
fabriek-project, recht tegenover
de woningen van Ons Doel aan de
Waardgracht, gaat al maanden ge
woon door.
Lawaai en zandstormen
De overwegend oudere bewoners
van de Wevershof en de Waardgracht
zitten nu al maanden in lawaai en
‘zandstormen’ ten gevolge van heien
(zelfs het minder heftige schroef
boorheien), drilboren en het met
enorme knallen en dreunen storten
van betonnen heipaalresten in open
bakken van vrachtwagens.
De HOOD-bewonerscommissie heeft
een aantal keren met succes aan de
bel getrokken als de bouwers vóór de
afgesproken tijd van 7 uur ’s morgens
al met werken begonnen (eenmaal
zelfs om half zes!), of als de bewo
ners in het duister tastten omdat er
al lange tijd geen infoflyer over de
voortgang in de bus was gevallen.

Koppensnellen
Toen alle 231 heipalen er begin mei in
zaten, zonder scheuren in de huizen
te hebben gegeven, bleek dat ze drie
meter boven parkeerkeldervloer-ni
veau uitstaken (zie foto). Dat was ge
pland. De weken erna en zelfs nog de
eerste weken van juni, zijn besteed
aan het aanbrengen van een stalen
raamwerk van grote ijzeren buizen op
maaiveldniveau, om instorten van de
zijwanden te voorkomen. Daarna werd
de kuil tot definitieve vloerhoogte
uitgegraven, waarna het zogenaamde
“koppensnellen” van de palen tot op
vloerniveau plaatsvond. Met drilboren
werden de palen als om te hakken
bomen bewerkt en omgetrokken, het
geen weer erg veel lawaai gaf voor de
buurt. De stalen bewapening die ver
volgens op de juiste hoogte uitstak
boven vloerniveau, kon later in juni
worden gehecht aan de te storten
keldervloer. Het afwerken daarvan, o.a.
het lawaaiige zogenaamde ‘vlinderen’,
kan doorlopen tot in de nachtelijke
uren. Dan zal ook de bouwplaatsver
lichting hinder kunnen geven.
Bedankje
De laatste informatieflyer over de
werkzaamheden die de bouwer op
aandringen van de bewonerscommis
sie Nieuw Groenhoven van de HOOD
heeft verspreid, vraagt en
bedankt voor het begrip
van de omwonenden. Ook
wordt daarin keurig het
mobiele telefoonnum
mer van de uitvoerder
vermeld, zodat u deze
voor vragen, problemen
en klachten direct kan
bellen.
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FOTOGRAFIE: PATTY VERKUYLEN

DE RAND

VAN DE HOOD EN

750 bewegwijzerde
kilometers
De Leidse Regio,
(die geografisch
overeenkomt met
Holland Rijnland van
Woningnet) heeft
sinds juni een nieuw
en met 90 fiets
kilometers uitge
breid fiets-knooppunten-netwerk in
gebruik genomen. In totaal zijn er
nu maar liefst 750 kilometer beweg
wijzerd met 2300 routebordjes en
22 info-panelen.

GEVELTUINTJES
De bewoners van de Zeeheldenbuurt hebben met behulp van
de gemeente 21 geveltuinen
aangelegd. Bij inlevering van een
stoeptegel bij een kar die de
gemeente die dag strategisch
in de wijk had ‘geplant’, kreeg
men een tuinplant cadeau. Goed
voorbeeld doet goed volgen,
dus al gauw waren er overal
in de wijk buurtgenoten bezig
een geveltuintje aan te leggen.
Daar bovenop begint de zgn.
‘Groencommissie’ van de wijk
ook nog een kweektuin voor
geveltuinplanten bij de moestuinen aan de Bontekoestrook.
Misschien ook een goed idee
voor HOOD-leden en bewoners
commissies in de wijken en
complexen van Ons Doel?
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Corporaties houden zich aan afspraken
Sociaal Statuut
Afspraken, vastgelegd in het Sociaal Statuut van 2013, worden door de
Leidse corporaties niet tussentijds opengebroken. Dat hebben Portaal,
De Sleutels en Ons Doel toegezegd.
Op 19 november 2013 onderteken
den de Leidse woningcorporaties
De Sleutels, Ons Doel en Portaal
en hun huurdersorganisaties een
Sociaal Statuut. In het statuut,
dat geldig is tot 2018, staat gere
geld hoe de corporaties bij sloop,
woningverbetering en groot onder
houd omgaan met de huurders.
Het gaat dan bijvoorbeeld over
stadsvernieuwingsurgentie, verhuisen herinrichtingsvergoedingen en
overlastvergoedingen. Gemeen
te Leiden nam geen deel aan de
onderhandelingen, maar tekende
er wel voor dat zij van het statuut
kennis had genomen. Sinds de
invoering van de nieuwe Woning
wet van 2015 moeten corporaties
ook verplicht de gemeente bij het
statuut betrekken. Dat betekent dat
de gemeente bij een nieuw statuut
na 2018 weer officieel onderteke
naar zal zijn.
Geschil
Tot en met het voorjaar van 2017

hebben de corporaties zich aan de
afspraken van het Sociaal Statuut
gehouden. Bij De Sleutels ontstond
echter onvrede over een passage
t.a.v. de berekening van huurge
wenning. Het gaat hierbij om de
berekening van het gezinsinkomen.
Een huurder had namelijk vanwege
een geschil met De Sleutels over
dit punt bij de geschillencommis
sie gelijk gekregen. De Sleutels
wilde hierna eenzijdig de afspraken
hierover wijzigen en kondigde dit
met een brief aan. De huurdersorga
nisaties echter, stellen zich op het
standpunt dat het eenzijdig tussen
door openbreken van de afspraken
helemaal niet kan en beschouwen
de brief als niet verzonden. De cor
poraties dienden zich te houden aan
de oude afspraken en dit contro
versiële onderwerp over te hevelen
naar onderhandelingen over een
nieuw Sociaal Statuut dat komend
jaar in moet gaan. Inmiddels hebben
Portaal, De Sleutels en Ons Doel dit
ook al mondeling toegezegd.

AANBEVOLEN: NEXTDOOR
Sinds enkele maanden hebben veel wijken in
de stad een digitale community: Nextdoor.nl.
Nextdoor begon in de wijk Tussen de Rijnen
(Havenwijk-Zuid, Oostelijke Binnenstad, Nieuw
Groenhoven) en heeft zich sindsdien als een
olievlek ‘wijksgewijs’ over de stad uitgebreid:
naar de Professorenwijk, Tuinstadwijk enz. Via
de site kan men elkaar tips en veiligheidswaarschuwingen geven, spullen veelal gratis laten
ophalen, eigengemaakte maaltijden aan de
buurt aanbieden of problemen van de openbare ruimte bespreken zoals rond honden, parkeren, fietsendieven en meeuwen. Aanbevolen!

Jan Rous geeft
een inleiding over
‘bijzondere buren
’

‘Bijzondere buren’
centraal op voedzame
ledenvergadering

O

p 1 mei hield HOOD haar
ledenvergadering. Er was
deze keer voor een an
dere vorm gekozen dan
de leden normaal van ons gewend
zijn. De officiële plichtplegingen met
de verklaring van de kascommissie
en het vaststellen van het jaarver
slag en de jaarrekening stonden wel
op de agenda, want daar is HOOD
als vereniging toe verplicht. Maar
voor de verandering was het geen
avondvergadering, maar kwamen
we al aan het eind van de middag
bij elkaar in kerkelijk centrum De
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Regenboog in de Merenwijk.
Het officiële gedeelte werd snel
afgerond, waarna er een smakelijk
lopend buffet was georganiseerd.
Dat stelde leden en bestuursleden
in de gelegenheid om op een ont
spannen en informele manier met
elkaar in gesprek te komen.
Discussienota
Na de maaltijd gaf Jan Rous, zelf
standig projectleider die ook werk
zaamheden voor Ons Doel verricht,
een inleiding over ‘bijzondere buren’.
Hij stelde de aanwezigen de vraag

hoe zij omgingen met vluchtelingen,
gehandicapten, ex-daklozen en an
dere bijzondere buren die door Ons
Doel worden gehuisvest. Hierover
werd in kleine groepjes in kringge
sprekken van gedachten gewisseld.
De bevindingen werden genoteerd
op grote vellen papier.
Jan Rous heeft op basis van de
uitkomsten een discussienota op
gesteld die HOOD in de komende
periode bij Ons Doel aan de orde zal
stellen. Wij komen daar in een volgen
de nieuwsbrief zeker bij u op terug.
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Warmtewet beschermt
huurders tegen warmteleveranciers
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Huurstijging: 0,3%

Nieuwe stichting

Uiteraard is HOOD uitermate
tevreden over de inflatie
volgende huuraanpassing
die Ons Doel toepast per
1 juli 2017 (zie ook pagina 10).
De laatste jaren heeft HOOD
steeds aangedrongen op een
zo gering mogelijke stijging. Er
was zelfs een gespreksgroepje
in de onderhandelingen met
Ons Doel waarin ook enkele
huurders participeerden. En
met resultaat.

Enkele maanden geleden heeft de
HOOD-bewonerscommissie NieuwGroenhoven een (nieuw) bezwaarschrift
ingediend tegen de volgende bouwfase
van het Meelfabriekproject: de tweede
parkeergarage en de 49,5 meter hoge
Singeltoren. De projectontwikkelaar heeft
vervolgens contact gezocht met Maarten
Kersten (HOOD-bestuur, BC en actie
leider). Na weken onderhandelingen is er
een compromis uitgekomen, waar zowel
de buurt als de projectontwikkelaar mee
kan leven. Als gevolg daarvan kan de
initiatiefgroep van huurders van Ons Doel
nu heel wat verbeteringen aanbrengen in
de buurt. Verder komt er een fonds voor
kunstwerken in en rond de Waardgracht,
extra straatmeubilair en mogelijk zit er
ook nog een subsidie in voor buurtbewoners die uit de binnenkort te verwachten schaduwzone willen vluchten en
dus gaan verhuizen. De bewonersgroep
heeft nu voor die fondsen een stichting
Bewonersbelangen Nieuw Groenhoven
opgericht, die een en ander in goede banen moet gaan leiden. Meer details over
de regeling mogen volgens het contract
helaas niet worden bekendgemaakt.

Schadevergoeding
De bewonerscommissie van
de HOOD en een actiegroep
van bewoners hebben na
maandenlange onderhandelingen met Ons Doel een schadevergoeding gekregen voor het
verlies aan warmte en water
ten gevolge van slecht onderhouden cv-leidingen. Zie verder
pagina 9.
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Op 1 januari 2014 werd de Warmtewet ingevoerd. De wet is bedoeld
om gebruikers van collectieve verwarmings- en warmwatersystemen
te beschermen tegen warmteleveranciers die te hoge kosten in
rekening brengen.

I

n Nederland heeft 90 procent van
de huishoudens een individuele
aansluiting op het gas- en lichtnet.
Zij kunnen zelf bepalen van wie zij
hun energie afnemen. In het nieuws
horen we jaarlijks dat veel van deze
mensen van leverancier wisselen.
Afnemers van collectieve warmte
hebben die keuzevrijheid niet. Zij
zijn afhankelijk van de gemeente of

Afgelopen winter bleek dat de
buizenstelsels van het cv-systeem
van Nieuw Groenhoven gebreken
vertoonde. Ons Doel heeft inmiddels toegezegd voor de winter bij
alle OD-woningen in de wijk het
leidingensysteem te controleren en
repareren.
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verhuurder. Het gaat dan om stads
verwarming of collectief gestookte
complexen. In dat laatste geval
wordt de verhuurder aangemerkt als
warmteleverancier. Vanaf 2014 geldt
dat ook voor Ons Doel, bijvoorbeeld
in het complex Nieuw Groenhoven.
Gigajoules
Volgens de Warmtewet moet de
leverancier aan allerlei eisen vol
doen. Zo moet bij de afrekening
van de servicekosten de leverantie
worden uitgedrukt in gigajoules. Gi
gajoule zegt iets over de geleverde
warmte, niet over de kosten van de
brandstof. Een andere belangrijke
verandering is dat er per geleverde
gigajoule warmte een maximumta
rief geldt. Bij langdurige storingen
moeten leveranciers, dus ook wo
ningcorporaties, de afnemers een
compensatievergoeding betalen.
Alles bij het oude
De wet zorgde voor veel ondui
delijkheid bij afnemers en bij de
nieuwbakken leveranciers. In veel
gevallen pakten de maximumtarie
ven zelfs negatief voor de huurders
uit, omdat de leveranciers geen
inzicht hoefden te geven over de
kosten die ze zelf voor olie of gas
maakten. Vorig jaar maakte minister
Kamp bekend dat hij de wet zou
aanpassen en dat hij de collectief
gestookte complexen er weer uit
zou halen. Warmteleverantie zou
weer gewoon via de servicekosten
worden afgerekend. In afwachting
van die wijziging lieten veel woning
corporaties alles bij het oude.

Gedeeltelijke teruggave?
In Nieuw Groenhoven ging het deze
winter fout. De warmteinstallatie viel meermalen en langdu
rig uit. De bewoners eisten daarom
een vergoeding. De administratie
van Ons Doel was daar niet op
ingericht en de medewerkers waren
ook niet op de hoogte van de ma
nier waarop die vergoeding moest
worden berekend en uitgekeerd.
Uiteindelijk kwamen Ons Doel en de
bewonerscommissie er samen wel
uit. Op dit moment wordt nog beke
ken of bewoners niet meer hebben
betaald dan het maximumtarief van
de wet. In dat geval hebben bewo
ners recht op gedeeltelijke terugga
ve van de servicekosten.

Reactie Ons Doel:
De uitkomsten van het onder
zoek en de mogelijke gevolgen
hiervan voor de bewoners
bespreken wij binnenkort met
de bewonerscommissie van
Nieuw Groenhoven.
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