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'Nico' klaar voor bewoning

OP DE COVER

Op de cover van dit nummer Stefan
(27). Hij is bewoner van het Nico
van der Horstpark. In 'Ons huis,
jouw huis' op pagina 9 vertelt hij
waarom hij zo blij is met zijn studio.
In deze editie staat het Nico van
der Horstpark, ook wel 'Nico'
genoemd, centraal. Waarom? Omdat
het project zo goed aansluit bij de
ambities uit het ondernemingsplan
'Met elkaar voor elkaar'.
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 OOD denkt mee over duurzaam
H
wonen

ldus

Goede
Frans de

Hulp voor statushouders

Ons huis, jouw huis
LEESTIP

Joost Arno

VLUCHTELINGENWERK LEIDEN

7 Peen & Ui gaat contacten leggen
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ONS NETWERK

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.

Namens de gemeente Leiden
helpt VluchtelingenWerk met
het zoeken naar woonruimte
voor vluchtelingen in de gemeente Leiden. Voor de Leidse
afdeling sturen Joost Arnoldus
en Frans de Goede een team
van vrijwilligers aan. Zij werken ook regelmatig samen met
de Leidse woningcorporaties,
waaronder Ons Doel.

Het gaat om vluchtelingen (ook
wel statushouders genoemd) die
een verblijfsvergunning hebben
gekregen voor een periode van
vijf jaar. VluchtelingenWerk zorgt
ervoor dat alles administratief
geregeld is, zodat er een huur

ONS DOEL

contract getekend kan worden.
Vluchtelingen worden bovendien
vanaf dag één bijgestaan door
maatschappelijk begeleiders in
hun nieuwe woonplaats.
Sneller zelfstandig
Alle maatschappelijke begelei
ders zijn vrijwilligers, zij helpen
vluchtelingen met allerlei
praktische regelzaken. Denk
bijvoorbeeld aan het afsluiten
van verzekeringen, het zoeken
van artsen, tandartsen en
scholen voor de kinderen. Maar
de begeleiding gaat verder dan
praktische zaken alleen. Samen
met de maatschappelijk bege
leider vindt de vluchteling de
weg in zijn nieuwe woonplaats

en in de Nederlandse samen
leving. Ook wordt veel aandacht
besteed aan het vergroten van
het sociale netwerk en de zelf
redzaamheid van de vluchtelin
gen. Zodat zij sneller zelfstandig
kunnen werken aan hun nieuwe
toekomst.
Nieuwbouw
Net als de andere Leidse cor
poraties levert Ons Doel ook
woonruimte aan statushouders.
Nu voor het eerst in de vorm
van nieuwbouw, bij Het Nico
van der Horst Park. Dat is tevens
het grootste project waar Vluch
telingenWerk in Leiden ooit bij
betrokken is geweest.
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SAMEN
BOUWEN
EN WONEN BIJ NICO!

In dit magazine staat
het Nico van der Horstpark centraal. Waarom
eigenlijk? De reden is
dat dit project zo mooi
past bij de ambities van
Ons Doel. En de manier
waarop het tot stand
is gekomen ook. Het
is echt een ‘met elkaar
voor elkaar’-project.

E

en nieuwe woonlocatie
met 100 woningen, een
grote gemeenschappelijke
tuin en tuinhuis, voor huurders
die er samen iets van willen
maken: dat is het Nico van der
Horstpark. Het park ligt op de
grens van Leiden en Voorschoten
en vlakbij de belangrijkste uit
valswegen. Vanuit het park loopt
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een groene wandel- en fietsroute
langs de Vliet.
Het Nico van der Horstpark is
een project waarin woningcorpo
raties Ons Doel en de Sleutels en
de gemeente Leiden samenwer
ken. Het terrein is beschikbaar
gesteld door het Hoogheemraad
schap.

Nico van der Horst
De locatie is vernoemd naar Nico
van der Horst. Hij was een gewo
ne man, met een passie: foto
grafie. Een echte Leidenaar met
aandacht voor zijn stad en zijn
stadsgenoten. Dat het park naar
hem vernoemd is, is niet zomaar.
Het moet een plek worden voor
gewone mensen die er samen
een bijzondere Leidse wijk van
willen maken.
Wist u dat er 14 nationaliteiten
komen wonen bij Nico!

De bewoners
Nico biedt straks een nieuw
thuis aan een mix aan bewoners.
Een deel van deze mensen heeft
een vluchtelingenachtergrond.
Daarom werken we samen met
Stichting VluchtelingenWerk.
Omdat het park een nieuwe
woonlocatie is, bepalen de be
woners straks hoe de wijk er in
de toekomst uit zal zien. Samen
kunnen ze van Nico een fijne
woonplek maken.

Plek om samen iets van te
maken
Het Nico van der Horstpark heeft
veel gemeenschappelijk groen
en een groot tuinhuis. De be
woners bepalen straks samen
wat ze daar van willen maken:
een speeltuin of moestuin, een
inloopcafé, een kookstudio…
Peen&Ui zijn vanaf het begin
aanwezig om bewoners welkom

te heten, contact te maken en
samen te ontdekken wat past bij
deze plek en bij de mensen die er
wonen.

Ambities
Het project draagt bij aan onze
ambitie om meer sociale wonin
gen toe te voegen, wel 50 stuks!
De woningen zijn goed geïsoleerd,
van ‘gas-los’ en duurzaam. Hele
maal passend bij onze duurzaam
heidsambitie. Ze zijn betaalbaar,
deels voor een bijzondere doel
groep en bewoners krijgen de
mogelijkheid om zelf met elkaar
de wijk verder vorm te geven. In
alle opzichten dus passend bin
nen ons ondernemingsplan. Maar
behalve dat is het ook een heel
leuk en leerzaam project. Als orga
nisatie en medewerkers leren we
veel van de samenwerking met
alle partijen in dit project.

ONS DOEL

Het verhuurteam
Wat dit project extra bijzonder maakt is dat het
een samenwerking is tussen de gemeente, de
Sleutels en Ons Doel. Het enthousiaste verhuur
team bestaat ook uit medewerkers van de
Sleutels (Mirjam en Marijke) en van Ons Doel
(Bonny en Esmée). Gezamenlijk hebben zij in een
maandenlange voorbereiding met projectverga
deringen, informatieavonden en open dagen er
voor gezorgd dat de oplevering van de eerste 50
woningen van Ons Doel zo goed is verlopen. Als
één team hebben zij de woningen van Ons Doel
verhuurd en bij de 50 woningen van de Sleutels
eind juni helpen onze collega’s hen weer. “Een
intensief, leerzaam maar vooral heel leuk project”,
aldus Bonny en Esmée.
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het tuinhuis

ONS NIEUWS
Tip voor de
vakantiegangers!

WEBSITE IN DE LUCHT!
Op zoek naar informatie over Ons Doel? Een repa
ratieverzoek indienen? Op onze nieuwe website
www.onsdoel.nl is heel veel praktische informatie
terug te vinden. Gebruik de zoekbalk op de home
page om snel bij de juiste pagina te komen. Infor
matie over uw eigen woning en persoonsgegevens
kunt u inzien via het huurdersportaal. U heeft
daarvoor een persoonlijke inlogcode nodig. Heeft u
nog geen activatielink van ons ontvangen of is de
activatie niet gelukt? Neem dan even contract met
ons op via 071-5222025. We helpen u graag verder!

NIEUWE
COLLEGA
Per 1 mei is Ester
Lacourt bij ons
begonnen als me
dewerker sociaal
beheer. Ester heeft
jarenlange ervaring
met werken bij en
voor woningcor
poraties en wij zijn
heel blij dat zij ons
team nu komt versterken. Ester heeft altijd in Am
sterdam gewerkt en ziet er naar uit om nu in haar
eigen stad Leiden aan de slag te gaan. Heeft u een
vraag voor Ester? Neem dan contact met haar op.
Ester is op maandag tot en met donderdag bereik
baar op 071 522 20 25 . Mailen kan ook naar
E.Lacourt@onsdoel.nl
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Wanneer u met vakantie bent geweest heeft het
water in de leidingen van uw woningen lang stil
gestaan en is daardoor niet zo vers meer. Belangrijk
is dus om alles in huis even goed door te spoelen.
Start met het doorspoelen van het toilet. Hiermee
wordt een groot deel van het stilstaande water
direct ververst. Vervolgens zijn alle kranen in huis
aan de beurt.
Zet telkens de
koude en warme
kraan gelijktijdig
open, ongeveer
gedurende een
minuut. Heeft u
een mengkraan,
zet deze dan
zo open dat er
lauwwarm water
uitkomt. Ook is
het belangrijk uw
douchekop onder
te dompelen om
legionella te voor
komen. Leg de douchekop in een emmer water en
zet hem dan een minuut aan op de heetste stand.
Als u direct bij thuiskomst de kranen en douchekop
doorspoelt, kunt u daarna weer snel genieten van
schoon en betrouwbaar drinkwater!

Inspectie-app
Grote kans dat u hem thuis ook heeft… Het in
spectierapport van de oplevering van uw woning,
destijds op een doordrukvelletje. We gebruikten ze
nog steeds, maar dat was niet meer van deze tijd,
vonden wij. Daarom hebben we een inspectie-app
aangeschaft en nemen de woonmakelaars de wo
ningen tegenwoordig met behulp van de tablet op.
Staat een stuk professioneler: er kunnen dan gelijk
foto’s gemaakt worden van de opleverstaat en u
ontvangt het rapport direct in uw mail! Ook de
huurovereenkomsten kunnen digitaal op de tablet
ondertekend worden. Scheelt een hoop printjes!

ONS TUINHUIS

Bij Nico
met
Peen&Ui
In hun opvallende rode bloesjes
zijn Danny, Jennefer, Robbert
en Bart goed herkenbaar. Dat is
ook belangrijk want zij gaan de
nieuwe bewoners op weg helpen
in het nieuwe wijkje. En de eerste stap is dat iedereen weet wie
je bent, vandaar de opvallende
outfits en de vaste plek in het
tuinhuis ‘bij Nico’.
V.l.n.r.: Jennefer, Bart, Danny en Robbert

P

een&Ui hebben opdracht
om samen met bewoners
activiteiten te ontwikkelen
en er een echt ‘Leids’ wijkje van
te maken. Danny: “Daar hebben
we natuurlijk geen uitgewerkt
plan voor liggen. Want dat gaan
we juist samen met de bewoners
verder vormgeven.”
Maar wat is er dan al wel? Een
mooie locatie, een prachtig tuin
huis en heel veel enthousiaste
nieuwe bewoners die blij zijn
met hun nieuwe woning. “We
gaan eerst maar eens contact
maken”, zegt Jennefer. “Gewoon
aanbellen met een kannetje
koffie en vragen hoe het gaat.
Misschien kunnen we ergens
mee helpen? Wat meubels sjou
wen, even langs de bouwmarkt
of iemand wegwijs maken in de
wijk.”

ONS DOEL

Er is een mooie kaart gemaakt
voor de bewoners met daarop de
belangrijkste voorzieningen in
de buurt. De bushalte, scholen,
winkels en de dokter. Handig om
bij de hand te hebben als je Lei
den, en misschien zelfs Neder
land, nog helemaal niet kent.
Plaatjes
Tijdens de kennismakingsbijeen
komst in maart werden nieuwe
buren al met elkaar in contact
gebracht. Op een groot karton
nen model van het complex kon
iedereen zijn foto plakken op zijn
eigen woning. Op die manier
herken je snel je buren, ook al
spreek je misschien niet dezelfde
taal. Met behulp van plaatjes pro
beert Peen&Ui ook als mensen
elkaar niet verstaan toch contact
te maken.

Plek voor ideeën
Al die verschillende nationali
teiten zullen het een bijzonder
wijkje maken. En datzelfde geldt
waarschijnlijk voor de activitei
ten die in het tuinhuis georgani
seerd kunnen worden. Jennefer:
“Het lijkt ons juist zo leuk als er
voor al die verschillende ideeën
plek is, daarom hebben we nog
geen programma van te voren
bedacht.”
Ervaring met projecten samen
met bewoners hebben ze natuur
lijk al wel. Zoals aan het Jacques
Urlusplantsoen en als het duo
tuinman&tuinman van de Ga
Goed campagne van de gemeen
te Leiden. In dit project komt die
ervaring goed van pas. Jennefer:
“Samen met een enorme dosis
creativiteit en spontaniteit gaat
er wat moois ontstaan bij Nico!”
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ONS HUIS, JOUW HUIS

Marco Veenstra, projectmanager vastgoed:

‘Met elkaar
krijgen we het
voor elkaar’
Ons Doel heeft in haar ondernemingsplan de ambitie
uitgesproken om in 2020 haar woningvoorraad met
200 sociale huurwoningen uit te breiden. En onze
woningen moeten betaalbaar blijven. Ik heb de mooie
taak om deze ambities te realiseren.

I
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n april 2017 ben ik bij Ons
Doel begonnen als projectmanager vastgoed in een klein
team van gedreven mensen. Dat
team heeft, naast de uitbreiding
van de woningvoorraad, heel
diverse werkzaamheden. Die variëren van het onderzoeken van
mogelijkheden om de bestaande woningen te laten voldoen
aan de huidige woonwensen tot
het CO2-neutraal maken van de
gehele woningvoorraad.
Omdat Ons Doel een kleine
organisatie is, heeft zij voor het
bereiken van haar ambities
ervoor gekozen om samen te
werken met ervaren partijen.
Helemaal in lijn met ons motto:
‘Met elkaar voor elkaar’.

zullen in 2019, als alles meezit,
14 kleine woningen worden
gebouwd, voor een deel speciaal
voor jongeren van Cardea.
Ook een bijzonder project is het
ontwerp van 4 appartementen
aan de Middelstegracht voor jongeren met een lichamelijke beperking. Dit project zorgt ervoor
dat jongeren met de benodigde
zorg zelfstandig kunnen blijven
wonen.
Voor onder andere statushouders bouwt Ons Doel samen
met de gemeente Leiden en De
Sleutels 100 woningen met een
gemeenschappelijk ‘tuinhuis’
aan het Nico van der Horstpark.
De eerste 50 woningen zijn inmiddels verhuurd.

Bijzondere projecten

Behoorlijk op weg

In 2019 starten we met de bouw
van 82 compacte woningen aan
de Sumatrastraat, waar bewoners straks een gezamenlijke
tuin en een gemeenschappelijke
‘woonkamer’ hebben.
In de voormalige basisschool
en gemeentelijk monument ‘De
Driftkikker’ aan de Driftstraat

We zijn dus al behoorlijk op weg
om de ambitie van 200 woningen in 2020 te gaan halen maar
er is nog voldoende werk aan de
winkel. Ik heb enorm veel zin
om dit de komende tijd samen
met mijn collega’s voor elkaar te
krijgen. Met elkaar krijgen we
het voor elkaar!

Zo was de lege studio
Stefan in zijn studio

Het eind
resultaat

‘Je kunt de
vogels horen fluiten’
Stefan (27 jaar) is één van de gelukkige bewoners van ‘Nico’. Hij
woonde hiervoor al op kamers
en heeft nu zijn eigen studio met
alle voorzieningen voor zichzelf.

laminaat in de breedte gelegd en
wij hebben dat ook gedaan, dat
ziet er mooi uit en is makkelijker
te leggen.”

H

Op de vraag of hij zich al thuis
voelt in zijn woning, antwoordt
Stefan enthousiast: “Jazeker, mijn
nieuwe kamer past meer bij mij
dan mijn oude kamer. Bovendien
ben ik blij met de groene locatie;
je kunt de vogels horen fluiten.
Ik ben ook blij met de aardige
buren en het team.”

ij heeft de studio met
hulp van zijn moeder
behangen en zijn vader
heeft de vloer gelegd. “Ik ben
vooral trots op de kleuren van
mijn kamer. Ik houd van warme
kleuren en ik heb ze zo uitgeko
zen dat ze goed passen bij mijn
kasten en bij mijn computer
bureau. Zelfs de donkere spullen
passen goed bij de lichte achter
grond. Mijn buren hebben het

ONS DOEL

Over Nico
Stefan is niet toevallig in ‘Nico’
gaan wonen. “Deze plek spreekt

mij aan omdat er veel groen is,
het zuinige woningen zijn en
er ook een gemeenschappelijke
ruimte is. De eerste twee zijn
voor mij belangrijk omdat ik
milieubewust ben en ik in een
groenere omgeving wil wonen.”
Dat er zonnepanelen op de wo
ningen zitten vindt hij ook fijn.
Ook het gemeenschappelijke
(tuinhuis) spreekt hem aan.
“Want ik wil liever niet voor lan
ge tijd helemaal alleen zijn, en ik
vind een goede band opbouwen
met mijn buren belangrijk. Dus
toen ik een woning hier kreeg
aangeboden zei ik natuurlijk
meteen ‘ja!’”
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Het 100 jaar Ons Doel festival!
Na de feestjes in de wijk hopen
we samen met u de festiviteiten
af te sluiten met een festival bij
Ons Doel. Echt een ‘met elkaar
voor elkaar’-festival. Heeft u een
bijzonder talent? Vindt u het
leuk om mee te helpen met het
festival? Alles kan, samen be
palen we het programma. Liefst
gevarieerd met optredens van
bewoners, professionals, mede
werkers en artiesten. Maar ook
met een historie-hoek waar Cor
Smit zijn verhaal deelt. Work
shops, lekker – zelfgemaakt? –
eten, een leerzame talkshow, en
vooral veel gezelligheid. Houd
31 augustus alvast vrij in uw
agenda!

GEZOCHT:
mooie plaatjes
en verhalen

Het idee van een gezamenlijk magazine
is dat het voor én door huurders is. Wij
zijn daarom op zoek naar een huurder die
professionele foto’s maakt en die het leuk
zou vinden om (tegen vergoeding) mooie
plaatjes voor ons magazine te schieten.
Interesse? Mail naar redactie@onsdoel.nl.
Ook als u graag verhalen schrijft kunnen
we uw hulp goed gebruiken! HOOD zoekt
namelijk vrijwilligers die het leuk vinden
om eens mee te schrijven aan artikelen
voor in ons magazine.

Hoera, Ons Doel bestaat 100 jaar!
Hoera, Ons Doel bestaat 100 ja
De huizen in complex
‘de Rodes’ staan in de
stijgers voor een onder
houdsbeurt van de
schilders. In samenwer
king met Ons Doel is er
vanuit de huurderscom
missie Rodes voor een
nieuwe kleur gekozen.
Zo komt er een eind aan
de 20 jaar verfoeide
‘roze’ kleur en heeft Ons
Doel laten zien naar de
wensen van bewoners
te luisteren.

RODES:
VOOR
EN NA

nieuwe kleur

de verfoeide
roze kleur

Dit is het huurdersblad
van Ons Doel en HOOD.
Hoofdredactie: Eric
Went
Redactie Ons Doel:
Miriam van Dijk, Inge
Verhart
Redactie HOOD:
Jannie Cambier, Bram
Kleijwegt
Fotografie: Edwin
Weers, Frits van der
Sluis
Vormgeving: Nanda
Alderliefste
Druk: Puntgaaf
Drukwerk, Leiden

Colofon
Hoera, Ons Doel bestaat 100 jaar!

oera, Ons Doel bestaat 100 jaar!

Historie
Als je 100 jaar bestaat kun je na
tuurlijk niet voorbij gaan aan de
geschiedenis van Ons Doel. De
Leidse historicus Cor Smit duikt
in ons verleden. Hij gaat vooral
op zoek naar de geschiedenis
van de huurdersparticipatie. Hoe
ging dat eigenlijk vroeger? Wa
ren er toen ook al bewonerscom
missies? Hoeveel zeggenschap
hadden huurders? We zijn ook op
zoek naar uw verhalen en foto’s
van vroeger. Wilt u een mooi
verhaal delen met ons? Fijn als u
contact met ons opneemt!

tal andere wijken. Op twee avon
den rijdt een feestelijke bakfiets
met lekkers rond. Gezellig als u
ook even een taartje komt halen.

Hoera, Ons Doel bestaat 1
In juni brengt Ons Doel ter viering
van het 100-jarig bestaan vier
feestjes naar verschillende wijken
in de stad. Maar dat niet alleen!
Ons Doel neemt ook bijzondere
traktaties mee! En: houd 31
augustus maar vast vrij in uw
agenda.
Tijdens de vier wijkfeestjes in
juni komen medewerkers van
Ons Doel een gratis klusje voor u
doen, bakken een taart en doen
spelletjes met uw kinderen. We
zorgen samen met Peen&Ui per
wijk voor een leuk programma
van 19.00 uur tot 21.00 uur. De
uitnodigingen gaan binnenkort
de deur uit!
Een kleinere traktatie brengen
we bovendien langs in een aan
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Inbreng is welkom
In dit HOOD-gedeelte van het magazine laten we
weer zien dat we ons als vereniging van huurders
met allerlei verschillende dingen bezig houden.
Dingen die op het eerste gezicht niets met elkaar
te maken hebben. Maar toch zijn er wel verbanden.
De huurverhogingen treffen iedereen in de portemonnee. Tegelijk kan het duurzamer maken van de
woningen heel belangrijk zijn voor de portemonnee.
Het is heel erg de vraag hoeveel de huurders in de
huur en/of de servicekosten moeten bijdragen aan
de investeringen en hoeveel voordeel ze hebben aan
het verminderen van de energierekening. Dat laatste
hangt behoorlijk af van ons stookgedrag en douchegebruik. Over gedrag gesproken: een beetje rekening
houden met de gevolgen van ons gedrag is wel nodig. Al is het maar door de meeuwen niet te voeren.
Er zijn maar weinig mensen die voor al deze onderwerpen belangstelling hebben. Dat hoeft ook niet.
Als er huurders zijn die bijvoorbeeld specifiek belangstelling hebben voor energie en duurzaamheid
dan moeten ze zich zeker melden om mee te praten
als er plannen worden gesmeed om de woningen
energieneutraal en gasloos te maken. Of als u ideeën
hebt om de betaalbaarheid van het wonen te verbeteren, dan is uw inbreng ook zeker welkom. Het
bestuur van HOOD houdt dan wel de samenhang van
de onderwerpen in de gaten. En intussen kijken we
uit naar mogelijkheden om als huurdersorganisatie
efficiënter onze kerntaak te vervullen: Ons Doel en
de gemeente adviseren over alle zaken die voor de
huurders en de woningzoekenden van belang zijn.
Arie Korteweg, voorzitter
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Over bouwplannen van Ons Doel

HOOD
denkt mee!
Deze periode ontwikkelt Ons Doel
nieuwe plannen voor het verder
verduurzamen van alle woningen.
Een werkgroep van HOOD is hierbij
actief betrokken. Mieke Weterings
vertelt waar het zoal over gaat.
“Bij duurzaamheid gaat het voor ons
allemaal om twee vragen. Kan het
op een manier die minder nadelen
heeft voor natuur, milieu en gezondheid? En kan het op een manier die
juist goed is voor de wereld en de
samenleving?
In het huishouden kun je bijvoorbeeld afval gescheiden verzamelen,
zuinig zijn met water en energie,
cosmetica en schoonmaakmiddelen
kopen die niet milieuvervuilend zijn,
of kleding kopen waar geen kinderarbeid aan te pas is gekomen. Voor
je vervoer is het beter om te lopen,
fietsen en openbaar vervoer te nemen, dan de auto of de scooter.
Nieuwe plannen
Voor een woningcorporatie is het
natuurlijk vooral belangrijk te kijken
naar de kwaliteit van de woningen. Zijn deze goed geïsoleerd en
liggen er bijvoorbeeld zonnepanelen
op de daken, zodat de huurders
gemakkelijk op energie en energiekosten kunnen besparen? Kunnen
de woningen zodanig gerenoveerd
worden, dat er bijna geen onderhoud meer nodig is? Is de afwerking
netjes en het binnenmilieu gezond,
zodat huurders tevreden zijn, en niet

HOOD NIEUWS

Mieke op het
tuindak

vaak verhuizen? En dat ook nog
bij een betaalbare huur?
Deze periode ontwikkelt Ons
Doel nieuwe plannen voor het
verder verduurzamen van alle
woningen. Een werkgroep
van de HOOD is hierbij actief
betrokken. De bewoners van
woningcomplexen die binnenkort aan de beurt zijn voor een
flinke renovatie worden natuurlijk
rechtstreeks uitgenodigd voor
informatie en om hun mening te
geven.
Meer weten?
Mieke Weterings, mieke@faya.nl

De Oranjerie
“Ik woon alweer vijftien jaar in De
Oranjerie, een complex met 19 koopen huurwoningen, waarvan zeven
appartementen. De bewonersgroep
heeft dit project samen met Ons
Doel ontwikkeld. Bij het bouwen is
veel gedaan aan energiezuinigheid,
en we hebben een groot zonneenergiedak. We hebben samen een
stadstuin, maar ook een fietsenstalling, en we delen bijvoorbeeld wasen droogmachines, tuingereedschap
en zelfs auto’s. Daardoor is het
extra gemakkelijk om milieubewust,
sociaal en betaalbaar te leven. Graag
schrijf ik een volgende keer meer
over groepswonen.”
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‘Stop toch
met het
voeren van
die beesten’

Stadsbioloog Frits van der Sluis:

‘Probeer de meeuw
te slim af te zijn’

Hoeveel last hebben we eigenlijk van
meeuwen in de stad? Onderstaand
relaas is afkomstig van een huurder
die zichzelf ‘meeuwenhater’ noemt.

Het onderwerp meeuwen ligt nogal
gevoelig in Leiden. HOOD krijgt dan
ook regelmatig vragen (en klachten)
van huurders over dit onderwerp. Daarom heeft de redactie drie specifieke
vragen over meeuwen voorgelegd aan
stadsbioloog Frits van der Sluis.
Meeuwen hebben de reputatie dat ze andere vogels
verdringen. Is dat zo?
“De Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw komen door
hun formaat bedreigend over, zowel op ons als op kleinere vogelsoorten. Maar dat er verdringing van andere
vogelsoorten plaatsvindt, kan je echter niet concluderen.
Agressief gedrag vertonen de meeuwen wel, maar vooral
ten opzichte van andere meeuwen. Uiteraard zijn eieren
in openliggende grond- of drijvende nesten makkelijke
prooien voor meeuwen. Meestal bedekken vogels bij
het verlaten van het nest hun eieren. Loslopende honden zorgen echter vaak voor een overhaast vertrek van
het nest. Zonder meeuwen zouden andere predatoren
hier, net als bij verdwaalde kuikens, hun slag geslagen
hebben. Eén van die ‘rovers’ is de kat, die thuis eten
krijgt en daarnaast als hobby-jager heel wat kleine
vogels om zeep helpt. Waarmee dit huisdier een grotere
bedreiging is voor jonge vogels en de kleine zangvogels
dan de meeuw, die zeker voor die zangvogels nauwelijks
interesse heeft.”

Stadsbioloog Frits van der Sluis:

‘Agressief gedrag vertonen de
meeuwen wel, maar vooral ten
opzichte van andere meeuwen.’
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Meeuwen doen ook naar tegen bewoners.
Kunnen we daar wat tegen doen?
“Voldoende voedsel is voor meeuwen die jongen groot
moeten brengen vaak wel een knelpunt. Met de voedsel

bronnen die ze in de stad benutten, zitten ze meer
de mens dan andere dieren in de weg. Open en bloot aangeboden voedsel zullen ze zeker niet afslaan: een haring
die omhoog gehouden wordt om aan de staart te verorberen, maakt een grote kans om boven ons hoofd van
eigenaar te wisselen. Net zoals vettige of kruimelende
etenswaren die we iets te ver van ons lichaam houden.
Een terrastafel met een bord eten waar je makkelijk in een
glijvlucht langs kan scheren is voor meeuwen ook zeer
aantrekkelijk. Met oplettendheid en inventiviteit zullen we
moeten proberen de meeuw te slim af te zijn. Let er bijvoorbeeld op dat ze je niet van achteren kunnen benaderen, want dat doen ze het liefst om hun kans op succes te
vergroten.
Hoe kunnen we broednesten van meeuwen voorkomen?
“Om broeden op daken of dakkapellen te voorkomen, is
het belangrijk om in maart en april deze plekken regelmatig te (laten) controleren en los nestmateriaal te verwijderen voordat er sprake is van een echt nest. Want ondanks
de overlast die soms ervaren wordt, zijn en blijven de
meeuwen en hun nesten beschermd. En als ze eenmaal
jongen hebben, doen ze zelf hun uiterste best om hun
kuikens met (schijn)aanvallen tegen mogelijke vijanden te
beschermen.”
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“Regelmatig gooit de buurvrouw aan
de overkant een compleet brood naar
buiten.
Krijsend duiken de meeuwen erop
af. Nee hè, de glazenwasser is net
geweest en nu al een klodder op mijn
raam.
Vanmorgen om half zes begon het
gejengel al: om beurten krijsen ze
indringend naar elkaar. De buurvrouw
die boven mij woont, heeft een plat
dak en wordt gek van die vogels. Beschermd? Zeldzaam? Naar mijn mening
wonen er alleen al in de omgeving van
Leiden meer dan een miljoen van die
vogels. En worden andere vogels wel
beschermd tegen meeuwen? Onlangs
nog kon een meerkoet ternauwernood
haar jongen redden van een aanval
door een agressieve meeuw.
Als ik, en andere buren, de buurvrouw
aan de overkant smeken om te stoppen met het voeren van meeuwen,
haalt ze haar schouders op. Ze moet
toch wat met het oude brood doen?
De meeuwen zijn het met haar eens.
Op het dak wachten ze haar komst al
luidruchtig af.
Overigens is zij niet de enige die de
meeuwen blij maakt. Verderop is weer
een vuilniszak gesloopt die om de een
of andere reden niet in de container is
gedumpt.
Mijn hartekreet is daarom: alsjeblieft
mensen, stop toch met voeren van
meeuwen! Ik wil zo graag het zingen
van de merels horen en het gesnater
van een paar eenden in de gracht, in
plaats van dat helse gekrijs.”
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VAN DE HOOD EN DE RAND

Reactie Ons Doel:

Advies huurverhoging
2018 gedeeltelijk negatief

Betaalbaarheid vinden wij
belangrijk. Wij gaan graag in
gesprek met huurders over
ons toekomstige huurbeleid.
Ook starten we dit jaar samen
met HOOD een project betaalbaarheid.

Na een lange discussie
heeft HOOD in meerderheid positief geadviseerd
over een inflatievolgende
huurverhoging van 1,4%.
Afgesproken is wel om dit
najaar opnieuw met Ons
Doel over het huurbeleid
te praten.

O

ns Doel en HOOD maken
afspraken over het meerjarig
huurbeleid. Die afspraken
worden voorbereid in een gezamenlijke werkgroep. In 2015 stelde de
werkgroep voor om alle huurders de
komende jaren een huurverhoging
te geven die gelijk is aan de inflatie.
Ons Doel zou daarmee afzien van de
inkomensafhankelijke huurverhoging.
Op 15 oktober 2015 werd dit voorstel
tijdens een bijzondere vergadering
voorgelegd aan de bewonerscommissies van Ons Doel. Zij reageerden
in grote meerderheid instemmend,
waarna HOOD een positief advies
uitbracht.
In 2016 en 2017 werkte het voorgestelde beleid voor bijna alle huurders
gunstig uit. Met eerst 0,6% en het
jaar daarop 0,3% was de inflatie zo
laag, dat de huurverhoging nauwelijks merkbaar was. Huishoudens die
huurtoeslag ontvingen gingen er
zelfs een beetje op vooruit.
Liberalisatiegrens
Er was echter een groep huurders
waarmee bij het huurbeleid geen
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rekening was gehouden. Hun nettohuur was al bijna gelijk aan de
zogeheten liberalisatiegrens van
€ 710,68. Dat is de huurgrens waarboven de meeste huurders geen
huurtoeslag meer kunnen krijgen
(er zijn uitzonderingen). Die grens is
sinds 2016 bevroren, terwijl de huren
toch jaarlijks stijgen.
Voor 2014 was nog overeengekomen dat huren die door huurverhoging door de liberalisatiegrens
heen zouden gaan, op die grens
zouden worden afgetopt. In 2015
voerde Ons Doel tegen de zin van
HOOD wel de inkomensafhankelijke
huurverhoging door. Beloofd werd
dat alleen de huren van de hoogste
inkomensgroep door de liberalisatiegrens heen mochten gaan. Voor
de andere inkomensgroepen zou
de huur, net zoals in de voorgaande
jaren, op die grens worden afgetopt.
Meningsverschil
Begin 2018 ontstond er verschil van

mening binnen het bestuur van
HOOD over het mogelijke advies
over de huurverhoging. Hiervoor
waren twee zaken aanleiding. Als
eerste was er de huurverlagingsactie van de Nederlandse Woonbond. De Woonbond beweerde
en maakte ook aannemelijk dat de
inkomsten van woningcorporaties
na de financiële crisis van 2008 in
de jaren 2015 en 2016 weer fors
waren gestegen. De bond vond dat
het tijd was om de huren dit jaar te
bevriezen of eigenlijk te verlagen.
Een andere aanleiding voor het
meningsverschil was het feit dat er
steeds meer huren door de bevroren liberalisatiegrens heengaan.
En 1,4% huurverhoging mag laag
klinken, maar bij een huur van €
710,68 of hoger is het maandelijks
toch een bedrag van € 10 of meer
en jaarlijks € 120. Voor huishoudens
met een laag inkomen en zeker
voor mensen met huurtoeslag is
dat veel geld.

Toch positief, maar …
Na een lange discussie binnen
het bestuur koos HOOD er in
meerderheid voor om positief
te adviseren over de inflatievolgende huurverhoging van 1,4%,
maar vroeg om één concessie, namelijk om de huren van
€ 710,68 of hoger dit jaar te
bevriezen. HOOD wil het hele
huurbeleid opnieuw onder de
loep nemen, maar gezien het
tijdstip kan dat niet eerder dan
in de tweede helft van dit jaar.
In haar reactie heeft Ons Doel
aangegeven dit najaar wel
opnieuw over het huurbeleid te
willen praten, maar op dit moment geen concessie te willen
doen. Ons Doel was en blijft wel
bereid om de hoge huren voor
huishoudens met inkomens
terugval te verlagen. Huurders
moeten dit wel zelf bij Ons
Doel aankaarten en aannemelijk
maken.
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10 REDENEN om vandaag nog
‘ja’ te zeggen tegen HOOD
Heb jij er al eens over nagedacht om HOOD te versterken? Weet je eigenlijk
wel wat je misloopt als je dat niet doet? Tien redenen waarom je vandaag
nog ‘ja’ zou moeten zeggen tegen HOOD.

1. BEMOEIEN MOET!

6. JIJ MAAKT DE TOEKOMST

Ben jij iemand die veel ideeën heeft?
Of iemand die snel iets vindt van de
ideeën van een ander? Bij HOOD mag
je je overal mee bemoeien. Dat moet
zelfs!

Hou jij er niet van dat er steeds voor
en over jou wordt beslist? Vind jij het
leuk om je eigen leefomgeving te
verbeteren? Bij HOOD krijg je daar alle
ruimte voor.

2. VERBREED JEZELF!

7. VOEL JE NUTTIG

Houd jij ervan nieuwe dingen te leren?
In het politieke circuit bijvoorbeeld?
Aan bestuurstafels? Of op bouwplaatsen? Via HOOD kan je jezelf eindeloos
verbreden.

Heb jij tijd over? En wil je die tijd graag
inzetten voor iets nuttigs? Dan is meedoen bij HOOD het ideale vrijwilligerswerk. Je wordt gezien en het werk dat
je doet wordt gewaardeerd.

3. WEES KRITISCH

8. KIJK VOORUIT

Heb jij een kritische geest? En ben jij
niet bang om het conflict aan te gaan?
Want als huurdersorganisatie kan je lijnrecht tegenover de verhuurder komen
te staan. Sta jij dan voor je mening? Bij
HOOD mag jij de criticaster zijn.

Kijk jij graag naar de uitdagingen van
de toekomst? Naar hoe we als stad
kunnen verduurzamen bijvoorbeeld? In
het HOOD-bestuur mag je onbeperkt
vooruitkijken. En daar ook nog van alles
over zeggen.

4. GRATIS: CURSUSSEN

9. SPECIALISEREN MAG!

Hoe functioneert de huursubsidie
regeling? Hoe werkt een bestuur? Participatie, wat is dat? Als je toetreedt
tot het HOOD-bestuur kan je via de
Woonbond gratis cursussen volgen.

Hou jij ervan ergens heel goed in te
worden? Als lid van HOOD kan jij – in
overleg – een pakket werkzaamheden
creëren dat past bij jouw interesses.
En voordat je het weet ontwikkel jij zo
je eigen specialismen.

5. SPIL IN JOUW WIJK
Houd jij van sociale contacten? Geniet
je van een praatje? Ben jij liefst de spil
in jouw wijk? Bij HOOD kan je die rol
pakken. Door je actief in te zetten voor
je mede-huurders, uiteraard. Dan gaat
dat bijna vanzelf.

10. LEKKER SAMENWERKEN
Ben jij iemand die gelooft dat 1+1 drie
is? Die het fijn vindt om samen te
werken met anderen? Die het ook leuk
vindt de ideeën van anderen aan te horen en wellicht te verbeteren? Ook dan
ben je bij HOOD aan het goede adres.

MEER WETEN? Is je interesse gewekt? Ben je ervoor in om HOOD te versterken? Of wil jij samen met HOOD-bestuursleden de mogelijkheden nog
wat verder verkennen? Kijk dan op de website: www.hood-leiden.nl of
neem (vrijblijvend) contact op via info@hood-leiden.nl
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ALV

ALV

Ledenvergadering 26 april 2018:

Over bestuursperikelen en 10.000 extra woningen

Op donderdag 26 april organiseerde HOOD de eerste
ledenvergadering van dit jaar. Voor de verandering
werd de bijeenkomst gehouden op het kantoor van
Ons Doel. Er was een behoorlijke opkomst.
Bestuur in de steigers
Voorzitter Arie Korteweg opende
de vergadering met een aantal
zorgelijke mededelingen. Bestuurslid Ton Faas heeft kort geleden zijn
bestuurslidmaatschap met onmiddellijke ingang neergelegd. Hij was
het niet eens met het advies over
de jaarlijkse huurverhoging dat
HOOD heeft uitgebracht. Meer over
dit onderwerp vindt u elders in dit
HOOD Nieuws. Daarnaast is langjarig bestuurslid Maarten Kersten
in maart gekozen voor de Leidse
gemeenteraad. Dat is aanleiding om
zijn bestuursfunctie neer te leggen.
Ook hebben Jannie Cambier, Bram
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Kleijwegt en Wil Spies aangekondigd eind dit jaar te willen terugtreden. Bovendien is het HOOD de
afgelopen jaren niet gelukt om een
nieuwe penningmeester te vinden.
Als er niets gebeurt zijn hij en Jan
Arie Oudshoorn volgend jaar de
enige overgebleven bestuursleden.
De Raad van Commissarissen en
het management van Ons Doel hebben HOOD alle steun toegezegd.
Afgesproken is dat er op korte
termijn zal worden gezocht naar drie
enthousiaste huurders die voorstellen zullen doen om de huurdersorganisatie een nieuwe toekomst te
geven.

De agenda
Op de agenda van de voorjaars
vergadering werden de standaard
onderwerpen, zoals het secretarieel
en financieel jaarverslag afgehandeld. Op advies van de kascommissie, bestaande uit Nelleke van
Varick en Patty Verkuylen, keurden
de aanwezigen het jaarverslag goed
en gaf het bestuur decharge voor
het jaar 2017. Ook werd aandacht
besteed aan het huurbeleid,
waarbij het bestuur van HOOD en
Christoffel Klap van Ons Doel hun
standpunten uiteenzetten.
Uitbreiden over inbreiden
Leiden moet de komende jaren zo’n
10.000 woningen bijbouwen. Omdat
dit bijbouwen binnen de eigen
gemeentegrenzen moet gebeuren
spreken creatievelingen over ‘inbreiden’. Als hulpmiddel om over deze

problematiek te brainstormen werd
het ‘verdichtingsspel’ van de organisatie ‘De Zwarte Hond’ gebruikt. En
als sprekers waren Maarten Kersten
en Akke Timmermans uitgenodigd.
Maarten vertelde over zijn ervaringen met de Meelfabriek, waarbij de
bewoners van Nieuw Groenhoven
werden geconfronteerd met de
bouw van een complex voor young
professionals aan de overkant van
de Waardgracht. Dat gebouw was
veel hoger dan het bestemmingsplan toestond en bovendien werd
het voor bewoners belangrijke parkeerterrein voor de nieuwbouw opgeofferd. Na veel verloren processen kwamen de bewoners tot een
vergelijk met de ontwikkelaar van de
Meelfabriek. Er is geld gekomen om
de omgeving van Nieuw Groenhoven te vergroenen en te verfraaien.
Akke is voorzitster van Wijkvereni-
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ging Merenwijk. Daar werden de
bewoners geconfronteerd met een
opwaardering van het winkelcentrum De Kopermolen, waarbij ook
plannen waren om in een honderd
meter hoge woontoren tweehonderd woningen toe te voegen. Daar

Leiden moet de komende
jaren zo'n 10.000
woningen bijbouwen.
waren de omwonenden het niet
mee eens. Akke vertelde hoe ze
door rustig overleg met de gemeente de nadruk wist te leggen
op de belangen van de omwonenden. Het is nog niet duidelijk wat de
uitkomst gaat worden, maar het zal
zeker beter worden dan de aanvankelijke plannen, aldus Akke.

Maarten Kersten
nam tijdens de
ALV afscheid als
HOOD-bestuurslid.
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