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 chuldHulpMaatje voorkomt erger

OP DE COVER

Op de cover van dit nummer
Danny Molenaar (PEENENUI en
Levend Lijf) in de rol van gastvrouw ‘Petra de la Court’ bij de
opening van het project Pieter
de la Courtstraat. Dit project is
een goed voorbeeld van hoe
wij met elkaar iets moois voor
elkaar wisten te krijgen. Lees
er meer over op pagina 3 en op
pagina 9.
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Met een flinke dosis lef
samen aan de slag

7 Buurtschuur trefpunt voor WijkWens

9

Ons huis, jouw huis
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Dit zijn Fred Gressie en Fanja
van Wallinga, onze collega’s
van De Haardstee. Met elkaar
zoeken we naar nieuwe
kansen voor bijzonder
gewoon wonen. Zoals aan de
Pieter de la Courtstraat.

Gemeente steunt wijkinitiatieven

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.

Toen de woning aan de Pieter
de la Courtstraat vrijkwam, tipte
Ons Doel de mensen van De
Haardstee. Fred en Fanja zagen
direct een kans voor een kamertrainingscentrum, voor jongeren
met een licht verstandelijke beperking. Samen werkten we het
plan verder uit. Ons Doel ging
aan de slag met de verbouwing
en De Haardstee boog zich over
de woonvorm.

ONS DOEL

Leren wonen, werken en leven
Inmiddels wonen de eerste
cliënten in de woning. Fanja: “Eigenlijk is het een soort studentenhuis. Met z’n vijven delen de
bewoners een gemeenschappelijke huiskamer, keuken en tuin.
Iedereen heeft een eigen kamer.”
De Haardstee zorgt voor begeleiding bij het leren wonen, werken
en leven. Fred: “Dat varieert van
leren koken en de was doen tot
steun bij het regelen van je geldzaken. Het hebben van werk of
een andere activiteit zorgt voor
structuur, dat is heel belangrijk
als je op jezelf gaat wonen. De
jobcoach helpt daarbij.”
En voor wie er klaar voor is,
wordt doorstroming naar een
zelfstandige woning van

Stichting Huisvesting Werkende
Jongeren geregeld.
Gezamenlijke ambitie
Ons Doel en De Haardstee zijn
allebei kleine organisaties met
korte lijnen. Fanja: “Daardoor
kunnen we snel schakelen. We
kennen elkaar goed en weten
snel de juiste mensen te vinden.”
“En we delen de gezamenlijke
ambitie om deze kleinschalige
woonvormen in de wijk mogelijk
te maken”, vult Fred aan.
Wat de sleutel is tot succes? “Een
flinke dosis lef”, zegt Fanja, “zowel
bij De Haarstee als bij Ons Doel.”
Wil je weten hoe de woning eruit
ziet? Kijk dan op pagina 9.
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‘Samen lukt ‘t’

SCHULDHULPMAATJE VOORKOMT ERGER

Samen lukt ‘t: dat is de slogan van SchuldHulp
Maatje. En dat is niet voor niets. De aanpak richt
zich erop om mensen met financiële problemen in
een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken.
Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen.

A

ls wij bij de afdeling
huurincasso merken dat
huurders achterblijven
met de huur, kunnen we hen
wijzen op SchuldHulpMaatje voor
hulp bij mogelijke financiële problemen. Wij geven dan vaak de
folder mee. Vroegtijdige begeleiding van een SchuldHulpMaatje
voorkomt dat een betalingsachterstand uitloopt op een schuld,
met alle gevolgen van dien.
 amenwerken
S
SchuldHulpMaatjes bieden
begeleiding en ondersteuning,
maar zij nemen nooit de verant-
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woordelijkheid over. Als er weer
overzicht en rust is, leren zij hoe
je in de toekomst schuldenvrij
kunt blijven. Niet alleen een
overzichtelijke administratie, ook
financieel gedrag komt daarbij
ter sprake. Samenwerken met
partijen zoals zorgverzekeraars,
energieleveranciers en woningcorporaties, maakt het mogelijk
om de klant weer zicht te geven
op een toekomst zonder schulden.
Internetcampagnes
Naast een informatiefolder heeft
de organisatie ook drie internet-

campagnes waarmee heel
intensief ingezet wordt op
schuldpreventie:
• Uitdeschulden.nu is voor
mensen die zoeken naar
financiële hulpverlening.
• MoneyFit.nl richt zich op
jongeren tussen 16 en 26 jaar
die financiële hulp willen.
• Eerstehulpbijschulden.nl
ondersteunt mensen die
anderen willen helpen zonder
geld te geven. Dat is structurele
hulp!
Inloopspreekuur
Steeds meer SchuldHulpMaatjelocaties bieden een gratis inloopspreekuur aan. Hier kan men
binnenlopen met vragen over
administratie of hulp bij de financiën. Een paar helpende gesprekken zijn vaak voldoende. Als er
meer zorg nodig blijkt, bieden ze
intensieve hulp aan.

‘Nooit te snel oordelen’

‘Belangrijk dat er een klik is’

“In de krant las ik een artikel over SchuldHulpMaatje. En dat artikel kwam recht bij mij binnen. Ik moest meteen denken aan iemand die
ik geholpen heb uit mijn eigen omgeving. Door
het lezen van het artikel realiseerde ik me dat
hulp bieden ook anders kan dan hoe ik het zelf
toen heb aangepakt. Na mijn pensioen heb ik
ervoor gekozen om mij op te laten leiden tot
SchuldHulpMaatje. Als maatje heb ik geleerd dat
je naast de klant staat. Wij laten de klant vooral
zelf aan de slag gaan, dat werkt het best. Ook
heb ik gemerkt dat je nooit te snel moet oordelen. Ik heb nu drie afspraken gehad met mijn
eerste klant en moet mijn oordeel elke keer
bijschaven. Het
mooie aan maa
tje zijn? Het
voelt goed dat
je iemand kunt
helpen, je voelt
je nuttig.”

“Ik ben de Coördinator van SchuldHulpMaatje in
Oegstgeest en Leiden. Het mooie aan maatje zijn
is dat wij tijd hebben. Dat is een van de grote verschillen met schuldhulpverleners. Een schuldhulpverlener heeft geen tijd om kennis te maken, die
komt alleen de schulden oplossen. Wij gaan eerst
kennis maken en koffie drinken. We zorgen ervoor
dat een klant zich veilig voelt en werken ook met
een toestemmingsverklaring. Wij schakelen alleen
andere instanties in als de klant het zelf ook wil.
In mijn rol als coördinator voer ik alle intakegesprekken met nieuwe hulpvragers en koppel daarna een maatje aan de klant. Ik beoordeel de situatie en kies heel zorgvuldig welk maatje geschikt
is. Ik ben ook altijd bij het eerste gesprek tussen
klant en maatje. Dat kost heel veel tijd, maar levert
ook veel op. Het is
belangrijk dat er een
klik is omdat je dan
echt sámen kunt
zoeken naar een
oplossing.”

Harry Koenen,
na 30 jaar bij
Ons Doel nu
kersvers maatje

Marc Aldewereld,
Coördinator van
SchuldHulpMaatje

‘Trek meteen aan de bel’
Maandelijkse huurbetaling, hoe zit dat precies?
• De huur moet op de 1e van de maand door ons ontvangen zijn.
• Lukt het niet om op tijd te betalen, trek dan meteen aan de bel.
• Samen bespreken wij de mogelijkheden voor een eventuele betalingsregeling.
• Na het krijgen van de laatste herinnering loopt u het risico om doorgestuurd te worden naar de
deurwaarder. De (hoge) kosten daarvan komen voor uw rekening.
CONCLUSIE: wacht niet te lang met hulp vragen!

ONS DOEL
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ONZE BUURTSCHUUR

ONS NIEUWS
TEVREDEN HUURDERS?!

Parelvissers
naar label A
In complex de Parelvissers
brengen we in een keer alle 121
woningen op energielabel A. Er
is groot onderhoud aan de gevels gedaan en de spouwmuren
zijn geïsoleerd. Verder is er een
lucht-warmtepomp installatie op
het dak geplaatst, die gekoppeld
is aan de collectieve hoogrendement cv-ketels. Bovendien heeft
de Parelvissers een nieuwe installatie die warm water op woningniveau levert via een zogenaamde warmtewisselaar.
Bij elkaar leveren deze ingrepen
een verlaging van het gasverbruik op van zo’n 30 procent
(40.000 m3!) per jaar en een CO2
reductie van ca. 200.000 kg.
We verwachten dat bewoners
er € 10,- tot € 15,- per maand op
vooruit gaan. Daarmee zetten we
een belangrijke stap voor onze
ambities duurzaamheid en betaalbaarheid.
Hoewel de Parelvissers nu nog
op gas aangesloten is, maakt de
nieuwe installatie het relatief
eenvoudig om straks van ‘gas
los’ te gaan. Daarmee is het pand
klaar voor de toekomst.
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Sinds begin dit jaar laat Ons Doel
de klanttevredenheid meten door
KWH. We vragen in die enquêtes of
u tevreden bent over de manier waarop wij
ons werk doen. Maar ook naar wat niet goed
gaat. Uw reactie helpt om ons werk beter te
doen. Op basis van alle reacties geeft KWH
ons tips wat we kunnen verbeteren.
De uitkomsten van de metingen worden
een keer per jaar ook vergeleken met andere
corporaties, dat heet de ‘Aedes Benchmark’.
Corporaties krijgen dan een A, B of C score
voor de klanttevredenheid. Na de matige C
score van vorig jaar, hebben we dit jaar een
mooie B gehaald.

Reactie HOOD
'De HOOD is blij met de relatieve gemiddelde stijging t.o.v. het ijkpunt van de corporatiekoepel, maar blijft waakzaam inzake nog
steeds bestaande individuele of onderling
vergelijkbare gevallen van ontevredenheid.'

HEEFT U AL EEN
INBOEDEL
VERZEKERING?
U kunt eigenlijk niet
zonder een inboedelverzekering. Met deze
verzekering bent u
verzekerd tegen onder
meer brand- en waterschade, maar ook
tegen inbraakschade
en diefstal van alle
spullen die van uw
huis uw thuis maken.
Deze verzekering is
niet inbegrepen in de
huurprijs. Kijk daarom
snel na of u al een
inboedelverzekering
heeft en sluit deze
anders snel af bij een
van de vele verzekeraars.

Groene woonlocatie langs de Vliet
Het Nico van der Horstpark is een project waarin Ons Doel, de Sleutels,
de gemeente Leiden en Stichting Vluchtelingenwerk samenwerken.
Op deze nieuwe woonlocatie worden 100 sociale huurwoningen gerealiseerd met een grote gemeenschappelijke tuin en tuinhuis. Het is
een mooie groene locatie aan de wandel- en fietsroute langs de Vliet.
De eerste bewoners kunnen er straks samen een bijzondere Leidse
wijk van maken.
In januari worden de
woningen via Woningnet geadverteerd en
vanaf april worden de
eerste sleutels uitgereikt. Wilt u meer weten? Op de website
nicovanderhorstpark.nl
vindt u alle informatie
over dit project.

Dit is de sofa
waar iederee
aan mee helpn
t

BUURTSCHUUR TREFPUNT VOOR WIJKWENS

‘Social Sofa’
als bindmiddel

Elke donderdag- en zaterdagmiddag komen buurtbewoners van de
Professorenwijk Zuidoost, verenigd onder de naam WijkWens, bijeen
in de Buurtschuur. Met elkaar werken zij aan de ‘Social Sofa’, een
betonnen bank die volledig met mozaïeksteentjes wordt beplakt.
Als de sofa klaar is, krijgt hij een mooi plekje op de hoek van de
Melchior Treublaan en de Franchimontlaan.

D

e Buurtschuur, aan het
einde van de Franchimontlaan, is een oude
opslagruimte van Ons Doel. Toen
een bewoner uit de buurt het
idee opperde om samen een
‘Social Sofa’ te mozaïeken, stelde
Ons Doel het gebouwtje beschikbaar. “Doel is eigenlijk dat
we meer met elkaar in gesprek
raken in de wijk. Dat vergroot
het gevoel van veiligheid, van je
thuis voelen. Een concrete activiteit, zoals mozaïeken van de sofa,
helpt daarbij. Maar daar hadden
we wel ruimte voor nodig", aldus
wijkbewoner Renée Stevense.
Goed plan
Inmiddels is de Buurtschuur ook
een plek waar nieuwtjes worden
uitgewisseld en nieuwe plannen

ONS DOEL

worden gesmeed. Renée: “Zo
denken we nu al na over wat we
kunnen doen als de sofa straks
klaar is. Er is veel talent in de
wijk, en misschien kunnen we
daar iets mee. Ons Doel heeft
inmiddels aangegeven dat de bewoners van WijkWens de schuur
mogen blijven gebruiken.
In den beginne…
Ons Doel is in zekere zin ook de
aanstichter van alle activiteiten
van WijkWens. Renée: “De corporatie vond dat er iets moest
gebeuren in onze wijk, omdat
er veel klachten waren over de
leefbaarheid. Ons Doel heeft toen
Libertas en het Sociaal Wijkteam
ingeschakeld. Zij hebben een
enquête bij ons in de bus gedaan, of wij nog wensen voor

onze wijk hadden. Daar kwamen
veel reacties op, waaronder de
wens voor een ‘Social Sofa’. De
naam van onze bewonersgroep,
WijkWens heeft uiteraard alles te
maken met deze enquête.”
Social Pickers
Nu al zijn er ook andere positieve effecten merkbaar. Renée:
“Zo hebben we een app-groep,
genaamd ‘Social Pickers’. Zien
we veel zwerfvuil in de wijk, dan
volgt er een app-je en ruimen
we het samen op. Dat werkt heel
goed.”
Het zal erom spannen of de
‘Social Sofa’ helemaal klaar is
voor de jaarlijkse Kerstborrel.
Maar als dat niet het geval is,
dan is er absoluut geen man
overboord. Renée: “Het gaat
namelijk om het proces, van
samen met elkaar iets maken.”
MEER WETEN?
Neem dan contact op via
wijkwens@gmail.com
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MET ELKAAR VOOR ELKAAR

ONS HUIS, JOUW HUIS

Op weg naar
CO2-neutrale
woningen

De woning aan
de Pieter de la
Courtstraat

In 2020 hebben de woningen van Ons Doel gemiddeld
energielabel B, oftewel een energie-index tussen 1,2 en 1,4.
Dat is onze ambitie. Gaat dat lukken? Dat vragen wij aan
Bernard Sparnaaij, de ‘duurzaamheidsman’ van Ons Doel.
“Ja, natuurlijk”, is zijn antwoord. “En zelfs al in 2018!”

B

ernard stond aan de wieg van
de eerste verduurzamingsslag
van Ons Doel. “Van 2010 tot
2015 brachten we onze woningen
naar gemiddeld label C. Het doel
was besparen van energie door de
woningen zo goed mogelijk te isoleren.” Maar Bernard wil het inmiddels niet meer over energielabels
hebben. “We praten nu over ‘energie-index’ en eigenlijk ligt de focus
alweer op het volgende doel: onze
woningen CO2-neutraal maken.”
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Bij de opening hielp
wethouder Roos van
Gelderen met de was

Helemaal elektrisch
Ons Doel bekijkt per complex welke
oplossing het beste is. Bernard:
“Gelukkig zijn onze recente nieuwbouwprojecten allemaal al voorbereid op deze omslag. En in onze
oudere woningen experimenteren
we met verschillende oplossingen.
Zo maken we komend jaar in Tuinstadwijk een eerste proefwoning
helemaal elektrisch.” Spannende
ontwikkelingen dus de komende
jaren waar iedereen mee te maken
krijgt.

Routekaart
Corporaties stippelen komend jaar
een routekaart uit naar CO2-neutraal wonen. Wat houdt dat nu
eigenlijk in? Bernard: “Het gaat, met
een duur woord, om de energietransitie. We gaan van ‘gas los’ en
verwarmen onze woningen straks
op een andere manier”. Duurzaam
elektrisch lijkt het sleutelwoord te
worden. Bernard: "Stroom kan je
goed duurzaam opwekken en oplossingen om woningen full-electric te
maken worden steeds beter.”

Bed staat al klaar

Besparing
Tegenover deze grote uitdagingen
staan ook kleinere projecten die het
noemen waard zijn. Zo heeft Ons
Doel afgelopen jaar alle gemeenschappelijke verlichting omgezet
naar led-verlichting. Bernard: “Dat
doet niets voor de energie-index
van de woningen maar betekent
voor de bewoners wel een besparing op de servicekosten. En draagt
bij aan het verminderen van de
CO2-uitstoot. Dat is het hogere doel
voor de toekomst.”

'Zonder schoenen
naar boven'
Voor deze woning aan de Pieter
de la Courtstraat zou de titel
van de rubriek eigenlijk ‘Ons
huis, jullie huis’ moeten zijn. De
woning doet namelijk dienst als
kamertrainingscentrum voor vijf
jongeren met een licht verstandelijke beperking. Een van de
begeleiders van De Haardstee
vertelt erover.
“Op het moment dat de jongeren
hun intrek namen in de woning
was deze al helemaal ingericht.
Niet alleen de gezellige woonkamer was helemaal af, ook in
de eigen kamers stonden al de

ONS DOEL

nodige meubels klaar. De kamers
van de jongeren zijn standaard
ingericht met een bed, kast,
wastafel en een koelkastje. Zij
hoefden er alleen nog maar hun
‘eigen plekje’ van te maken. Sjouwen met echt grote spullen was
er dus niet bij.”
Schoenen uit
Om in een gezamenlijke woonvoorziening als deze een thuisgevoel te creëren zijn natuurlijk
wel wat afspraken nodig: “Voor
een deel laten we dat over aan
de jongeren zelf, maar natuurlijk
sturen we ook bij. Zo hebben we

bijvoorbeeld afgesproken dat
we gezamenlijk koken. Wat, dat
kiezen ze zelf. Een van de afspraken die ze zelf hebben bedacht
is: zonder schoenen naar boven.
Want dat doe je thuis toch ook?”
De Haardstee is een samenwerkingspartner uit ons netwerk die mensen begeleidt
met een verstandelijke en/of
psychiatrische beperking bij
wonen, werken en vrije tijd.
Dit doen zij op eigen woonlocaties, met dagbesteding of
bij mensen thuis.
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Op het moment dat u deze editie van
het bewonersmagazine ontvangt zitten we al weer in de donkere dagen
voor kerst. We naderen het moment
waarop het oude jaar het nieuwe
raakt. Het ‘Raakvlak’ is dan ook een
mooi plek om u namens de redactie
van ons gezamenlijke magazine een
gelukkig 2018 toe te wensen!

‘EEN
GELUKKIG
2018!’

Sinds begin dit jaar laat Ons Doel de klanttevredenheid
meten door KWH. Misschien bent u ook al eens benaderd om een digitale enquête in te vullen. We vragen
in die enquêtes of u tevreden bent over de manier
waarop wij ons werk doen. Maar ook naar wat niet goed
gaat. Uw reactie helpt om ons werk beter te doen.
Op basis van alle reacties geeft KWH ons tips wat we
kunnen verbeteren.
Tijdens de themabijeenkomst op 14 november hebben
we met zo’n 45 huurders gesproken over dit onderwerp,
en hebben we alvast geproost op een mooi 2018.

Tevreden
huurders?!
Energiecoaches op bezoek
Dinsdag 31 oktober gaf wethouder
Paul Dirkse (duurzaamheid) in de
Verdistraat de aftrap voor de actie
Stookseizoen. Een gezamenlijke actie
van de gemeente Leiden en woningcorporaties om bewoners te helpen
om energie te besparen. De vier energiecaoaches gingen die dag langs bij
onze huurders in de Verdistraat. Aan
de hand van een vragenlijst kregen
zij tips over wat je zelf kunt doen om
energie te besparen. Zoals de verwarming alvast uit doen, een half uur
voor je gaat slapen. Of geen bankstel
voor de radiator plaatsen. Dat kan
al snel tientjes per jaar schelen. De
coaches brachten ook een bespaarpakket mee met gratis artikelen.

Colofon

Website panel
Op dit moment werkt Ons Doel aan
een nieuwe website. De website
moet veel toegankelijker worden.
Dat betekent dat u straks veel meer
informatie kunt terugvinden en
meer zaken zelf direct via de website kunt regelen. De werking van de
website is eenvoudig en goed aangepast aan gebruik op een telefoon
of tablet. We willen graag een ‘website panel’ met een aantal huurders
samenstellen. In januari en februari
zal er namelijk getest moeten worden of alles werkt zoals we graag
willen. Vindt u het leuk om daaraan
mee te doen? Stuur dan even een
mailtje naar onsdoel@onsdoel.nl.
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Ria van der Kraan:
‘De woonomgeving
is prettig’

EL
DO

RUBRIEK

VAN DE REDACTIE

BUURTHELD

Ria is, net als andere
huurders, nu eigenaar
geworden van de
elektrische kookplaat
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Gemeente steunt wijkinitiatieven

Interview Clemens van Soest

‘Een goed 2018!’
Het bestuur van HOOD wenst u van harte een goed
2018. We weten niet wat ‘goed’ voor u concreet
betekent. Vooruitkijken is koffiedik kijken. Zekerheid is
niet te geven. Maar ik denk dat u wel wat wisselingen
van het lot aankunt, als tenminste enkele basiszaken
zeker zijn. Tot die basiszaken horen gezondheid,
voldoening in persoonlijke contacten en zeker ook
een goed en betaalbaar dak boven het hoofd.
We zijn er gelukkig zeker van dat de huurverhoging
niet boven de inflatie zal uitgaan. En we mogen
verwachten dat Ons Doel veel zal doen aan energiebesparing. Als we dan zelf ook een beetje zuinig zijn,
dan slaan we veel zaken in één klap. We zijn minder
afhankelijk van Groningen en van de olieproducerende landen, zorgen we voor minder CO2–uitstoot,
hebben lagere woonlasten en meer comfort. Daar zal
HOOD zich in ieder geval sterk voor maken.

Ria van der Kraan actief in bewonerscommissie:

‘De woonomgeving is prettig’
Ria van der Kraan is vijf jaar geleden verhuisd naar de Boshuizerkade. De
reden was dat ze diverse operaties had ondergaan en het lastig werd om
trappen te lopen. Nu beschikt ze over een lift. In het begin was het wel
even wennen, maar nu heeft zij het erg naar haar zin. “De woonomgeving
is prettig en het uitzicht op de velden is prachtig.”

Nogmaals een goed 2018!
Arie Korteweg, voorzitter

8 Bewonerscommissie Pioenhof

LEESTIP
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SchuldHulpMaatje helpt

Sinds Ria in de nieuwbouw woont is
ze actief in de bewonerscommissie,
samen met Maaike Glerum, Rob van
Bezouwen en Joep Homborg. Zij krijgen vanuit Ons Doel ondersteuning
van Corrie Keijzer.
De commissie heeft zich intensief
ingezet voor de schoonmaak van
de trappenhuizen en het leefbaar
houden van de woonomgeving. Ria:
“Helaas is dit nog niet tot ieders tevredenheid uitgevoerd. Wel is er nu
geld beschikbaar voor de aanschaf
van vier betonnen krukjes en zes
hoekige plantenbakken, voor in de
entreehallen.”
Extra trapleuning
Een andere grote wens is dat er

HOOD NIEUWS

een extra trapleuning wordt aangebracht in de portieken. Speciaal voor
mensen die slecht ter been zijn. Ria:
“Bij het uitvallen van de lift kunnen zij
zich dan zowel links als rechts vasthouden om naar boven- of beneden te lopen.” Verder staat ook het
aanbrengen van zonnepanelen op
het verlanglijstje van de bewoners,
om zo de energiekosten voor de lift
en van de verlichting te verlagen.
De commissie heeft wel inmiddels
bereikt dat er een antislip-laag is
aangebracht op de galerijvloeren.
Uit het servicepakket
De woningen zijn goed geïsoleerd
en er is niet- of nauwelijks overlast van buren. Bij de oplevering is

standaard gekozen voor elektrisch
koken. De plaat was eigendom van
Ons Doel en daar moest maandelijks
een behoorlijk bedrag voor worden
betaald, vanwege de verzekering en
voor het onderhoud. De commissie
is er echter in geslaagd om dat geld
uit het servicepakket te halen. Ria:
“Jaarlijks was het bedrag dat we
daarvoor moesten betalen ongeveer gelijk aan de aanschaf van een
nieuwe plaat.” De huurders zijn nu
eigenaar geworden en dragen zelf
zorg voor het onderhoud.

Ria van der Kraan is lid van de bewonerscommissie. Als lid bezoekt
zij vergaderingen die betrekking
hebben op haar woonomgeving
o.a. bij de Gemeente, Ons Doel en
HOOD. Ook is ze vrijwilligster bij
de Buurt ontmoetingsplek (BOP)
aan de Willem Klooslaan.
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Gemeente vertelt HOOD-leden op ALV:

Leuker kunnen wij het niet maken...
(en gemakkelijker ook niet...)
Stel: u heeft een goed idee voor uw
wijk. In dat geval kan het lonend zijn
subsidie aan te vragen bij de gemeente.
Tijdens de onlangs in buurthuis De Kooi
in de Driftstraat gehouden algemene
ledenvergadering van de HOOD heeft
de 'special guest', gemeente-ambtenaar Marjolein Pijnacker, uitleg gegeven
van het gemeentelijk subsidiesysteem
voor de wijken. Aangezien wij deze info
ook voor de niet gekomen leden erg
nuttig vinden, drukken wij hieronder
haar verhaal af.

D

e gemeente Leiden vindt
het belangrijk dat mensen
zich prettig voelen in de wijk
waar ze wonen of werken. Heeft u
ideeën om uw wijk te verbeteren?
Het hoeft dan niet bij een idee te
blijven! Er is een mogelijkheid om
ideeën die bijdragen aan prettig
wonen echt te realiseren. En om
daar van de gemeente subsidie
voor te krijgen.
Initiatieven
Voor wat voor ideeën en wensen
kunt u subsidie aanvragen? Een paar
voorbeelden:
• U wilt de openbare ruimte
verbeteren door bijvoorbeeld
een buurttuin aan te leggen.
• U wilt de contacten in de wijk
bevorderen door bijvoorbeeld
samen tuingereedschap aan te
schaffen om het plantsoen te
onderhouden.
• U wilt de communicatie en participatie in de wijk verbeteren en
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daarvoor bijvoorbeeld een wijkmarkt of wijkconcert organiseren.
In al deze gevallen loont het om
subsidie aan te vragen bij de gemeente.
Voorwaarden
Daar zijn, wat de gemeente Leiden
betreft, slechts een paar voorwaarden aan verbonden:
1. Het initiatief is voor een groep
bewoners bestemd;
2. Bewoners moeten het er mee
eens zijn;
3. Er wordt geen andere gemeentelijke subsidie verstrekt;
4. De subsidie is éénmalig;
5. Uitvoering moet gebeuren in
eigen beheer.
Bedragen
De maximale subsidiebedragen zijn:
• € 5.000,- zonder co-financiering,
het benodigde bedrag is dan in
zijn geheel gesubsidieerd door de

subsidieregeling wijkinitiatieven.
• € 10.000,- met co-financiering.
Dit betekent dat er ook ander
kapitaal nodig is. U kunt dan denken aan een bijdrage van andere
Fondsen zoals het WOZ Fonds of
Fonds 1818. De gemeente financiert dan ook 50% van het bedrag
boven de € 5000,- met een maximum van € 10.000,Zo vraagt u subsidie aan
Heeft u een goed idee en andere
wijkbewoners vinden dat ook? Of
hebben andere wijkbewoners en u
een gemeenschappelijke wens voor
uw wijk? U kunt dan via een digitaal
formulier subsidie aanvragen. Om
dit formulier in te vullen, heeft u uw
DigiD nodig. Vult u liever een papieren formulier in? Dan kunt u een
aanvraagformulier via de website
downloaden. Komt u er niet helemaal uit? Heeft u vragen over het
formulier? Mail dan naar
wijkregie@leiden.nl.

Gezellige AVL
De zaal van buurthuis De Kooi was
aardig gevuld tijdens de algemene
ledenvergadering van de HOOD,
op 28 november. Er waren maar
liefst 32 aanwezigen, onder wie
ook 7 bestuursleden, twee 'huurdersleden' van de Raad van Commissarissen van Ons Doel, directeur
Klap, twee professionele ondersteuners en drie afgevaardigden
van de gemeente Leiden. Het was
gezellig, men nam belangstellend,

enthousiast én kritisch kennis van
ons beleidsplan 2018, de begroting
werd goedgekeurd, er werden allerlei vragen beantwoord, er was een
heerlijke maaltijd en na afloop een
geanimeerde aangeklede borrel. En
natuurlijk was bestuurslid Wil Spies
(in Leiden bekend als Wils en 'de
moeder van De Kooi') onvermoeibaar als gastvrouw bij het schenken van koffie en drank. Terecht
dat zij diezelfde dag ook door

wethouder Laudy gehuldigd werd
bij de heropening van het Kooiplein,
waarvoor zij zich al even onvermoeibaar had ingezet. De wijkregisseurs
Marjolein Pijnacker en Michael van
Loon kwamen tenslotte het hiernaast afgedrukte, vooral voor onze
buurten erg belangwekkende verhaal vertellen en dat illustreerden
ze met leuke voorbeelden. Die kunt
u hieronder via de link zien.

Marjolein Pijnacker
aan het woord
Via deze link van de gemeente Leiden kunt u op Youtube verschillende van de tot nu toe al
uitgevoerde bewonersprojecten in Leiden bekijken: youtube.com/user/BeeldingMedia

Burendag in het Ankerpark
Op zaterdag 23 september heeft Nelleke van Varick in samenwerking met
de wijkvereniging een knallend buurtfeest georganiseerd in het Ankerpark.
Het park gaat binnenkort op de schop, reden om er nog één keer van te
profiteren. Er was een gigantisch springkussen en poppenkastvoorstellingen voor de jeugd, je kon je portret laten tekenen en je laten schminken,
er was ijs uit de ijsfiets en een pizzabakker, er werd gezongen en gedanst,
en de gemeente gaf uitleg over de plannen voor het park. Historicus Piet
van Baar gaf een boeiende lezing over het Ankerpark, en de muziek werd
verzorgd door dj Erik (Olijerhoek), het Aisling Kwartet en shantykoor Rumor
di Mare. De zon scheen, in het water pronkte een kunstwerk en honderden
buurtgenoten genoten van het Burendag-feestje.

HOOD NIEUWS
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INTERVIEW

Huurderscommissaris Clemens van Soest:

‘Mensen leven
te veel langs
elkaar heen’
De overheid maakt steeds vaker beleid ‘op afstand’. Clemens van
Soest, huurderscommissaris in de Raad van Commissarissen van
Ons Doel, ziet daar nadelige gevolgen van. “Ik maak me zorgen
over de sociale verbinding in buurten.” Een interview.

Hoe word je lid van een RvC?
“Om benoemd te mogen worden
als lid van een RvC bij een wooncorporatie moet je een lange weg
afleggen. De benoemingsprocedure
heeft in mijn geval meer dan een
half jaar in beslag genomen! Tegenwoordig worden landelijk strenge
eisen gesteld. Ik moest voldoen aan
een ‘fit en proper test’ en dat leverde een heel gedoe op. Ik was namelijk een van de eersten die hiermee te maken kreeg en niemand
wist hoe die test eruit zou zien. In
feite was ik een soort ‘proefkonijn’.
Overigens zijn inmiddels de eisen
wat duidelijker geworden en weten
kandidaten wat ze kunnen verwachten. Volgens de nieuwe statuten
blijft een commissaris vier jaar aan
als lid van de RvC. Mijn zittingstermijn is echter drie jaar, omdat ik
nog volgens de oude statuten ben
benoemd. Daarna kan ik wel op6

nieuw benoemd worden als HOOD
mij opnieuw voordraagt.”
Waarom is het belangrijk dat er
huurderscommissarissen zijn?
“Vanwege de verbinding met HOOD,
maar ook als persoon, probeer ik
samen met Herman Michels te

'Ik maak me bezorgd
over de sociale
verbinding in buurten'

denken vanuit het perspectief
van de huurder. Daarom ben ik ook
zeker niet alleen met de ‘bedrijfsvoerings-kant’ van de corporatie
bezig. Ik vind mezelf geen financiële
man, maar zit meer op de lijn van

wat men ook wel ‘de Governance’
noemt, oftewel kwaliteitszorg en
huurdersbelangen. Kwaliteitszorg is
veel meer mijn ding.”
Ben je in het dagelijks leven ook
met huurderszaken bezig?
“In een grijs verleden werkte ik onder meer in de sector grootmetaal
bij Fokker. Ik kwam in aanraking met
Ons Doel vanwege het begeleiden
van een stagiaire van een universitair advies centrum. Het ging om
het invoeren van het kwaliteitslabel
(KWH). Martine Glaser (toenmalige
directeur van Ons Doel) schakelde
mij daarna in bij diverse projecten.
Inmiddels ben ik landelijk als beleidsadviseur actief op het gebied van
kwaliteit van wonen-zorg-welzijn-veiligheid met een bijzondere belangstelling voor duurzaamheid. Zo ben
ik actief als adviseur op het gebied
van zonnepanelen bij huurders van

In zijn vrije tijd doet
Clemens aan paragliden
in de Alpen

corporaties en adviseer ik op het
gebied van vloerisolatie. Uiteraard
mag ik op dit gebied wel adviezen
geven aan Ons Doel, maar moet ik
elke vorm van belangenverstrengeling voorkomen. In feite kan Ons
Doel dus gratis profiteren van mijn
expertise!”
In het verleden heb je taken voor
Ons Doel uitgevoerd. Merk je verschil tussen ‘toen’ en ‘nu’?
“In de kern is Ons Doel niet veranderd. Dat heeft te maken met de
‘cultuur’ bij Ons Doel. De overtuiging
en motivatie bij de medewerkers is
gebleven om een sociale wooncorporatie te zijn.
De samenleving is wel veranderd.
De sociale kant van het huren van
een woning staat onder druk door
allerlei beleidsregels van buitenaf
die zijn bedacht door de overheid
die op afstand beleid maakt.”

HOOD NIEUWS

'Ik probeer te denken
vanuit het perspectief
van de huurder'

Kan je dit toelichten?
“In mijn visie wordt de leefbaarheid
in een complex gestimuleerd als er
sprake is van een verscheidenheid
aan bewoners. Dus: zowel jong als
oud, rijk en arm, handig en minder
handig, gezinnen en alleenstaanden. Maar dat heeft consequenties
voor het toelatingsbeleid en hoe er
wordt gebouwd. De overheid ziet
dit echter niet als de kerntaak van
een corporatie. Ik maak me daarom
bezorgd over de sociale verbinding
in buurten. Mensen leven nu teveel
langs elkaar heen.”

Het interview zit er bijna op. Is er
nog iets persoonlijks wat je kwijt
wil?
“Ik ben 60 jaar, maar beslist sportief
en een avonturier. In de Alpen doe
ik aan paragliden (zweefvliegen met
bestuurbare parachutes) en ik loop
daarbij eerst zelf de berg op. Ik ben
in die tak van sport zelfs wedstrijdpiloot en mede-organisator van een
jaarlijkse Europese wedstrijdserie.”

De Raad van Commissarissen
van Ons Doel (afgekort de RvC)
bestaat uit vijf leden. Twee leden
daarvan worden voorgedragen
door HOOD. Deze twee leden
worden ook wel huurderscommissarissen genoemd. Clemens van
Soest is zo’n huurderscommissaris. Herman Michels is de andere.
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DE RAND

VAN DE HOOD EN

NIEUW GROENHOVEN:

Boilerellende borrelt weer op
Onlangs was er een klein binnenbrandje bij een van de galerijwoningen op de eerste etage van de Oranjegracht. Oorzaak:
lekkage en kortsluiting, waarna tijdens reparatie een steekvlam
ontstond en een begin van brand. De brandweer was binnen
twee minuten ter plaatse en ook de parket-dienst-medewerkster van Ons Doel kwam snel. Alles opgelost. Twee dagen later
heeft installateur Grimbergen een nieuwe boiler gemonteerd.
In 2021 moet een nieuw en duurzaam warmtesysteem zijn geïmplementeerd. Maar tot die tijd maakt HOOD zich nog zorgen
over de gevolgen van
storingen aan de oude
Reactie Ons Doel:
boilers, en vooral over
de risico’s voor de
Ons Doel deelt de zorg van HOOD
bewoners. Binnenkort
en de bewonerscommissie. Daarhopen de BC en de
om laten we de veiligheid van
HOOD hierover in gealle boilers in het complex nog
sprek te gaan met de
voor de kerst inspecteren door
directie van Ons Doel.
een erkend bedrijf.

BEWONERS STAPPEN UIT OVERLEG
De vertegenwoordigers van HOOD, en de huurdersorganisaties van de Sleutels en Portaal zijn sinds afgelopen zomer uit
het tweemaandelijkse overleg met gemeente en corporaties,
het Leids Platform Wonen (LPW), gestapt. Zij waren geschokt
na het door de raad aangenomen besluit van B&W om de wettelijke huurrechten en instemmingsrecht van de bewoners van
de sociale woningen uit 1984 aan de Doelensteeg (Sleutels)
opzij te zetten, het voor B&W vernietigende resultaat van de
bewoners-enquête van tafel te vegen en dit wettelijke huurrecht te vervangen door ‘eigen regie’. De HO’s zeiden daarom
geen vertrouwen meer te hebben in toekomstige afspraken
met de wethouders in het LPW.
Achter de schermen is dezer dagen echter een compromis
uitgewerkt: uitstel van het beoogde onteigenings- en sloopbesluit. Dat heeft inmiddels geleid tot een ingewikkelde brief
van wethouder Dirkse. De huurdersorganisaties gaan die bekijken, analyseren en dan vermoedelijk besluiten voorlopig weer
in het LPW aan te schuiven. Als t.z.t. door ons weer bezwaar
zou moeten worden aangetekend tegen de nu door B&W
ogenschijnlijk uitgestelde besluiten, hebben de huurders al wel
aangekondigd, indien nodig, te gaan procederen.
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DE PRIJZENKAST

LEEFBAARHEID

Bewonerscommissie zet zich in voor leefbaarheid
enkast
In de Prijz
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De Rodes kiezen
nieuwe ‘huisstijl’
Bewoners van een van de drie
types woningen van de Rodes
mogen zelf een nieuwe ‘huisstijl’
kiezen. De woningen waren toe aan
een planmatige schilderbeurt en
de bewoners en de bewonerscommissie hadden de wens te kennen
gegeven zelf een andere kleur
te willen kiezen in plaats van de
huidige roodachtige, oranje en roze
raamkozijnen en deurstijlen. Eis van
Ons Doel was wel dat het kleurverschil niet te extreem mocht zijn
en dat de oude verf in anderhalve
schilderbeurt gedekt zou moeten
zijn. De woning van BC-lid Patty
Verkuylen werd de pilot: er kwam
iemand van een schildersbedrijf met
een stalenboek boordevol soorten
grijs en uiteindelijk kozen de bewoners voor … grijs! Alle buurtgenoten
zijn inmiddels ‘op de keuring’ langs
geweest en zijn enthousiast over de
nieuwe ‘huisstijl’, Direct na de winter
starten de schilderwerkzaamheden
in dit grijze gebied.

Reactie Ons Doel:
De vraag van Patty Verkuylen
kwam op het juiste moment omdat er al een schilderbeurt was
gepland. Ze organiseerde zelf de
afstemming met alle buren om
tot een nieuwe kleurkeuze te komen. Ons Doel zorgt nu voor de
uitvoering. Een mooi voorbeeld
dat eigen initiatief loont!

Tuinstad-staalwijk steeds
leuker en gezelliger

Op de foto drie leden
van de
bewonerscommissie
Pioenhof.
Bestuurslid Ruud van
Hoorn ontbreekt.

De bewonerscommissie ‘Pioenhof en omgeving’ behartigt de
belangen van bewoners van 242
woningen van Ons Doel in de wijk
Tuinstad-Staalwijk. Hoe doen ze
dat? En waar houden zij zich dan
mee bezig?

D

e huizen van woningcorporatie Ons Doel zijn gebouwd
rond de jaren ‘30 van de
vorige eeuw. In de bouwstijl zijn
invloeden terug te vinden van de
‘Amsterdamse Stijl’ Het is een kleinschalige wijk die nog het meest aan
een ‘dorp’ doet denken.
Over het algemeen woont men
naar tevredenheid in deze wijk, zo
constateert de bewonerscommissie, al zijn er ook altijd wensen t.a.v.
de kwaliteit van de woningen. Niet
ongewoon, gezien de leeftijd en
constructie van deze huizen. Eind
jaren ‘70 van de vorige eeuw is er
een grootscheepse aanpassing aan
de wooneisen geweest. Maar dat
is bijna 50 jaar geleden. De woningen worden daarom nu bij mutatie
opnieuw aangepast aan de huidige
eisen. Vooral de geluids- en warmte-isolatie worden aangepakt.
Wateroverlast
Een andere wens is de wateroverlast tegen gaan bij de huidige,
hevige buien. Het overvloedige
water kan niet gemakkelijk weg en
sommige tuinen en brandpoorten
staan steeds vaker blank, waardoor
men niet met droge voeten bij de
schuur kan komen. De klimaatverandering is hier de boosdoener, maar
ook verstening van de tuinen draagt
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Anne van
Velzen

Arthur
Aalbers

Ook de buurttuin
raakt bij steeds meer
mensen bekend.
daar letterlijk een steentje aan bij.
De bewonerscommissie is met Ons
Doel in gesprek om meest-lage
gedeelten bij de schuren aan te
pakken.
Wijk-brede initiatieven
Om de ‘sociale cohesie’ en de kwaliteit van de woonomgeving in de
wijk te bevorderen, zijn er diverse
wijk-brede initiatieven van de grond
gekomen. Zoals het zogenaamde
‘Wijklab’ waarbij wijkbewoners hun
ideeën en wensen over de wijk
kenbaar kunnen maken. Ook is er
jaarlijks een Buurtborrel, en kent

Henny
Fossen

de wijk de BOP, ofwel de Buurtontmoetingsplaats van Libertas. Ook
de Buurttuin raakt bij steeds meer
mensen bekend. Hier ontmoet
de bewonerscommissie geregeld
buurtbewoners.
Leukere wijk
Het is soms lastig voor de leden
van de bewonerscommissie om,
naast alle commissieactiviteiten,
alle initiatieven te volgen en eventueel bij te wonen. Toch vooral als
je een drukke baan hebt, of andere
verplichtingen en bezigheden. Toch
vinden de commissieleden het leerzaam, nuttig en leuk om alles te volgen en hieraan bij te dragen, omdat
het de leefbaarheid en sfeer van de
wijk ten goede komt. Het wordt
zo vooral een leukere en meer
gezellige wijk.
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