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Caroline Piet:
‘Als wijkambassadeur
help ik u graag op
het gebied van
duurzaamheid’
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O
 ns Doel op weg naar CO2-neutraal

OP DE COVER

Lees in dit nummer alles over duurzaamheid. We vertellen over zonnepanelen, over CO2-neutraal wonen,
over energielabel B en over een
all-electric woning uit 1925. Op de
cover de trotse nieuwe bewoners
van deze woning. Uiteraard nemen
we ook een kijkje bij ze binnen en
lees je hoe zo’n woning nu eigenlijk
werkt. En op Raakvlak een impressie van het mooie feest ter ere van
ons 100-jarig bestaan.

8 Fleur Spijker: Goed bezig!
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Ons huis, jouw huis
LEESTIP
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2

 aroline Piet denkt mee over
C
energiebesparing in uw huis

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.

ONS NETWERK

LENS HELPT ONS DOEL MET VERDUURZAMEN

Goedkope zonnestroom?
Misschien straks ook bij u!
Steeds meer woningen
hebben zonnepanelen om
zo de energielasten naar beneden te brengen. Wij willen
dit ook aan onze huurders
aanbieden. Na een selectieprocedure, waar HOOD en
ook een paar van onze
huurders bij betrokken
waren, is LENS gekozen als
partij die ons daarbij kan
helpen. Tessa te Riele werkt
bij LENS en vertelt over de
samenwerking met Ons Doel.
“LENS heeft uitgebreide ervaring
met het helpen van woning
corporaties in het verduurzamen
van hun woningen. LENS heeft
daarvoor alle kennis in huis: niet
alleen de technische kennis die
uiteraard nodig is bij installaties,
maar ook kennis en ervaring op
het gebied van de financiële
aspecten die komen kijken
bij een dergelijk project. Zoals
zorgen dat er altijd financieel
voordeel is voor de huurder en
kennis over het informeren van
huurders. Want een zonnepanelenproject kan alleen succesvol
zijn in samenwerking met huurders. Daarom is goede informatie
in alle fases van zo’n project heel
belangrijk.”
LENS is al gestart met een pilot
in Zuidhoven voor Ons Doel.
Wij hopen natuurlijk dat u net
zo enthousiast bent over deze
samenwerking als wij!

ONS DOEL
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WONINGBEZIT NU AL GEMIDDELD LABEL B

Ons Doel op weg naar
Woningcorporaties in
ons land hebben afgesproken dat hun woningen in 2050 CO2-neutraal
zijn. Ons Doel heeft een
routekaart gemaakt
hoe we dat doel kunnen
bereiken. Met hulp van
externe deskundigen,
maar ook van HOOD
en de kennis van onze
huurders.

E

en van de ambities uit
het ondernemingsplan
van Ons Doel is dat
onze woningen in 2020
gemiddeld een energielabel B
(energie index: 1,21 – 1,40) hebben. Dat sluit aan bij de landelijke afspraak, die corporaties
hebben gemaakt. In 2017 en
2018 brachten we in een aantal
complexen bodemisolatie aan,

isoleerden we de bergingen en
plafonds van portiekwoningen
en werden gevels van extra
isolatie voorzien. Ook is alle
algemene verlichting in woon
gebouwen vervangen door
ledverlichting. En met een
geweldig resultaat want we
hebben gemiddeld label B dit
jaar al behaald!
Zijn we daarmee klaar met onze
duurzaamheidsopgave? Nee,
zeker niet. Want we werken nu
volop aan het volgende doel:
CO2-neutraal in 2050.
Routekaart CO2-neutraal
In 2015 werd in Parijs het
klimaatakkoord gesloten. Dat
klimaatakkoord heeft als doel
de klimaatverandering tegen te
gaan door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het
belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). In Nederland
richten we ons vooral op het
verminderen van de CO2-uitstoot

ZOnnepanelen op het dak

Wat is een CO2-neutrale
woning?
Een CO2-neutrale woning is een
woning waar op jaarbasis het
energiegebruik en de energie
opwekking qua CO2-uitstoot
netto op 0 kg per jaar uit komt.
Het energiegebruik is de energie die nodig is voor de verwarming, voor het warm water
en elektra. De opwekking van
energie kan lokaal door bijvoorbeeld zonnepanelen op het
dak te plaatsen. Maar ook door
andere groene energiebronnen
te gebruiken, zoals elektriciteit
van windmolens.

CO2-neutraal
regelen zoveel mogelijk koppelen
aan onderhoudsingrepen. En dat
we per complex bepalen welke
ingrepen nodig en verstandig
zijn. In de komende vijf jaar gaan
we actief aan de slag met zonnepanelen. Op dit moment zijn
we in Zuidhoven gestart met het
eerste zonnepanelen project.
Tessa te Riele van LENS vertelt
er al meer over op pagina 3.
Daarna gaan we waar mogelijk
ook zonnepanelen plaatsen in
de rest van de complexen. En
we doen experimenten om van
te leren, zoals het all-electric
maken van een woning uit 1925.

Dit hebben we gedaan in 2018
Zorgen dat onze woningen goed geïsoleerd
zijn:
• Uitvoeren van isolerende maatregelen
aan de schil van de woningen:
• Bodemisolatie aanbrengen in diverse
complexen.
• Isoleren van zoldervloeren in diverse
complexen.
• Gevels na-isoleren en inhaalslag dubbel
glas in twee complexen.

in de lucht.
Woningcorporaties hebben afgesproken dat hun woningen in
2050 CO2-neutraal zijn. Om dat te
bereiken maken alle corporaties
een routekaart CO2-neutraal. Ons
Doel heeft ook zo’n routekaart gemaakt. Naast de ondersteuning
van een adviesbureau hebben
we veel gehad aan de bijdrage
van HOOD in dit proces. Fijn dat
er ook bij onze huurders al zoveel
kennis over dit onderwerp in
huis is.
Conclusie is dat CO2-neutraal in
2050 kostbaar is en dat we het
met de kennis van nu nog niet
gaan halen. Maar we gaan wel
aan de slag!

Zuinig energieverbruik:
• Laatste algemene verlichting vervangen
voor Led verlichting in drie complexen. Alle
algemene verlichting is nu omgezet naar
Led verlichting.
• Oude CV ketels vervangen voor HR-ketels.
Experimenten:
• Pilot all-electric woning in de Pioenstraat.
Nieuw toegevoegd:
• 50 all-electric woningen in het Nico van
der Horstpark.

Natuurlijke momenten
Ons Doel kiest er voor om op ‘natuurlijke’ momenten ingrepen te
doen. Dat betekent dat wij maat-

4

Bodemisolatie
wordt
aangebracht
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ONS NIEUWS
Zin in tekenen en schilderen?

Nieuwe stagiaires

Teken- en schildercollectief TKLinea zoekt nieuwe
leden. Iedere donderdagmiddag komt een groep
enthousiaste amateurkunstenaars samen om te
schilderen en te tekenen in de Meelbox aan het
Looiersplein 5. Hanneke Porcelijn, coördinator van
TKLinea: “Wij vormen een groepje enthousiaste
amateurkunstenaars en tekenen en schilderen
ieder op ons eigen niveau. Met zelfgekochte
materialen. Wij stimuleren en helpen elkaar.”
Bent u een amateurtekenaar of -schilder, vanaf
ongeveer 45 jaar oud, en lijkt het u leuk om mee
te doen? Hanneke vertelt u graag meer.
U kunt een mail sturen aan onsdoel@onsdoel.nl,
dan brengen wij u met TKLinea in contact.

Per september zijn Lotte en Lisa begonnen als
stagiaires. Lotte loopt stage bij de afdeling Verhuur
en Lisa bij de afdeling Sociaal Beheer. Zij studeren
Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool in Leiden. Zij komen met veel plezier een
jaar lang Ons Doel ondersteunen. Lotte en Lisa
zijn van maandag tot donderdag te bereiken op
het algemene telefoonnummer van Ons Doel. Zij
helpen u graag met uw vragen.

6

Proefproject met all
electric wonen
Ons Doel heeft op 31 oktober de sleutels overgedragen aan de nieuwe
bewoners van één van de eerste all electric woningen in Leiden. De
woning heeft een lucht/water-warmtepomp én zonnepanelen. Dit is
de eerste all electric woning van ons bestaand bezit. In dit proef
project wordt gekeken naar het energieverbruik van de woning.
Wat is dat precies, een lucht/
water-warmtepomp?
Een lucht/water-warmtepomp
heeft een ander systeem dan
een normale cv-installatie. De
pomp gebruikt de buitenlucht
om water te verwarmen en
dit water verwarmt de gehele
woning.
Dit lijkt heel makkelijk, maar
hoe werkt dit precies?
1. De buitenlucht wordt aan
gezogen door middel van een
ventilator.
2. De buitenlucht wordt langs
een verdamper gevoerd, de
daarin aanwezige vloeistof
neemt de temperatuur van de

NIEUWE COLLEGA FRANK
Sinds september
is Frank de Reede
als wijkbeheerder
bij het team Sociaal Beheer aan de
slag gegaan. Frank
houdt zich bezig
met de sociale kant
van het beheer. Hij
voert o.a. gesprekken met bewoners
over overlastzaken
en de leefomgeving
en houdt zich bezig met onrechtmatige bewoning.
Frank werkt elke werkdag, behalve woensdag- en
vrijdagmiddag. Contact opnemen met Frank of
één van de andere wijkbeheerders kan via het
algemene telefoonnummer (071) 522 20 25, via
sociaalbeheer@onsdoel.nl of via het contact
formulier op de website.

ALL ELECTRIC

MOOIE SCORES IN DE
BENCHMARK
Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, vergelijkt ieder jaar de prestaties van de
corporaties met elkaar. Dat heet de Aedes Benchmark. Per onderdeel kan je bij de best scorende
corporaties (A), middengroep (B) of laagste groep
(C) ingedeeld worden. Ons Doel haalde in 2018 net
als vorig jaar een B-score voor het onderdeel huurderstevredenheid. Deze score wordt gebaseerd op
door huurders ingevulde enquêtes, die door KWH
verstuurd worden. Voor het onderdeel bedrijfskosten scoorden we een mooie A. Nieuw dit jaar
zijn de onderdelen Duurzaamheid en Onderhoud
& Verbetering. Voor beide onderdelen scoorde Ons
Doel een A!
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buitenlucht over en begint te
koken.
3. H
 et gas wat door het koken
ontstaat wordt door een compressor samengeperst, hierbij
neemt de temperatuur toe tot
wel 80 graden Celsius.
4. Deze warmte wordt, net als bij
een cv-ketel, met een warmte
wisselaar overgedragen aan
het CV-water.
5. Dit warme water verwarmt de
woning via vloerverwarming
en/of convectoren (i.p.v. radiatoren). Tevens gebruiken we
dit CV-water om de warmwater
boiler te verwarmen.
Wat betekent dit voor het
milieu?
Door gebruik te maken van de
lucht/water-warmtepomp wordt
er geen aardgas gebruikt. Ook is
de woning goed geïsoleerd en
uitgerust met zonnepanelen. Dit
alles zorgt ervoor dat de woning
een hoog energielabel heeft. De
woning gebruikt alleen stroom
en als dit ook nog eens groene stroom is wordt er dus geen
CO2-uitgestoten.
Wat merken huurders ervan?
De huurder merkt er in zijn dagelijks leven weinig van. Doordat er
geen gasverbruik meer is, gaat

de kast
met de
pomp
erin

het elektraverbruik omhoog. Dit
wordt gecompenseerd met de
zonnepanelen op het dak.
In 2050 moeten alle woningen
van ‘aardgas los’ zijn en daarom
is Ons Doel van plan om meer
van zulk soort duurzame
woningen te creëren!

Nieuwsgierig naar de bewoners
van deze eerste all electric
woning? Kijk dan op bladzijde 9!
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Fleur Spijker, Wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen:

Goed bezig!

Sinds mei ben ik wethouder Duurzame
Verstedelijking in Leiden. In deze rol houd ik mij
bezig met wonen, bouwen en energietransitie.
Een baan die ik met veel plezier mag doen. Want
zeg nu zelf, wat is er mooier dan te werken voor
de mooiste stad van Nederland?

ken
Electrisch ko
ipv op gas

Zo gingen TIm
en Mandy erin

E

en van de grote opgaven waar we mee aan de slag
moeten is het aardgasvrij maken van onze stad. Want
er is afgesproken dat er in Nederland in 2050 geen
aardgas meer gebruikt wordt om huizen mee te verwarmen
of om op te koken. Dat is beter voor de aarde en beter voor
het milieu.
2050 lijkt nog ver weg, toch moeten we nu al beginnen.
Om in 2050 klaar te zijn moeten er in Leiden jaarlijks
meer dan 1.000 huizen van het gas afgekoppeld
worden. Dat is een hele klus! Een klus waar nu al
mensen mee bezig zijn. Onlangs bezocht ik een
huis van Ons Doel in Tuinstadwijk dat all-electric is gemaakt. Ik was erg onder de indruk.
Onder andere door het plaatsen van goedisolerende ramen, extra isolatie van de
muren, een lucht/water- warmtepomp en
zonnepanelen op het dak gebruiken de
bewoners geen gas meer.
Ik hoop echt dat mensen nu al starten
met het duurzamer maken van hun
huis. Dat hoeft natuurlijk niet zo
rigoureus als in het voorbeeld hierboven. Alle beetjes helpen: door
bij het vervangen van een lamp te
kiezen voor LED, door isolatiefolie
te plakken achter de verwarming
of door een waterbesparende kraan
te kopen, win je flink wat warmte
en bespaar je jaarlijks gas.

De woning in

gericht

‘Waar een
wil is, is een weg’
Tim en Mandy (beide student)
hebben de kans gekregen om in
de eerste all-electric woning van
Ons Doel te gaan wonen.

“D

Wil je ook aan de slag gaan, of zoek je meer informatie? Ga dan naar de website www.gagoed.nl.
Daar vind je tips voor het energiezuiniger maken
van je huis. Je kunt natuurlijk ook bij Ons Doel
terecht. Samen maken we de stad aardgasvrij!

it is meteen ook de eerste woning waarin we
samen wonen. Hiervoor
woonden we beide in een aparte
studio van DUWO (een verhuurder voor studenten), woningen
waarin je niet meer mag wonen
nadat je studie ophoudt. Behalve
dat samenwonen leuk is, was die
deadline ook een extra reden om
te gaan zoeken naar een sociale
huurwoning. We stonden ongeveer 4.5 jaar ingeschreven bij
WoningNet, maar we zijn eigenlijk pas sinds afgelopen zomer
actief gaan zoeken. We hebben
ongeveer acht bezichtigingen

8
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gedaan voordat we deze woning
aangeboden kregen.”
Van gas af
“Wij vinden het een goede
ontwikkeling dat Nederland
langzaam maar zeker van het
gas af gaat. Niemand wil meer
belastend zijn dan nodig voor
zijn of haar omgeving. Wanneer
de technologie dan ook nog eens
een kans biedt om dit te verwezenlijken moet je dit, wanneer mogelijk, altijd aanpakken,
vinden wij. Ook is het leuk dat
Ons Doel hier een oude woning
voor heeft gebruikt. Het gezegde
‘waar een wil is is een weg’ gaat
hier heel goed op.”
Speeddate
Het kiezen van de meest

geschikte nieuwe huurder voor
deze all-electric woning ging
op een bijzondere manier. De
woning was wel gewoon op
WoningNet te vinden, alleen de
selectie ging niet op inschrijf
datum maar op motivatiebrief.
Vervolgens werd er een speeddate in de woning georganiseerd
met de laatste zes kandidaten,
waar Tim en Mandy ook toe behoorden: “We wilden heel graag
een huisje samen en nu konden
we dat laten zien! Daarbij vinden
wij het leuk om betrokken te zijn
bij dit project en konden we via
het speeddaten zelf ook meer
over de woning te weten komen,
wat ons nog enthousiaster maakte. Het was een leuke en actieve
manier om kennis te maken met
de woning en met Ons Doel!”
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Hoera,
Ons Doel bestaat
Hoera, Ons Doel bestaat
100 jaar!
Helter Shelter
met Fred
Gressie van
de Haardstee
als lead
zanger
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Dit is het huurdersblad
van Ons Doel en HOOD.
Hoofdredactie: Eric
Went
Redactie Ons Doel:
Miriam van Dijk, Inge
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Poel en Lisa Reijneveld
Redactie HOOD: Jannie
Cambier, Arie Korteweg
Fotografie: Edwin
Weers, Lisa Kortman
Vormgeving: Nanda
Alderliefste
Druk: Puntgaaf
Drukwerk, Leiden
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Ne
“De wijkfeestjes die eerder hadden
plaatsgevonden waren al een groot
succes. Het grote feest was een nog
groter succes te noemen en werd op
het plein voor het gebouw gehouden.

Op vrijdag 31 augustus heeft menigeen
genoten van het geweldige feest ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan
van Woningstichting Ons Doel. De organisatie werd verzorgd door de stichting
Peen en Ui. Vanuit Ons Doel was Miriam
van Dijk de kartrekker. Ook HOOD deed
actief mee. Een korte terugblik van
HOOD-bestuurslid Jannie Cambier.

De opening vond plaats om kwart
voor vijf door burgemeester Henri
Lenferink. Het magazine ‘Honderd jaar
Ons Doel’ werd door de burgemeester
aangeboden aan Christoffel Klap. Onze
stadshistoricus Cor Smit had voor het
schrijven van het blad de opdracht
gekregen.
Christoffel Klap vertelde ook over de
nieuwbouw van vier woningen voor
mensen met een handicap. Twee van
hen waren aanwezig. De maquette
voor het nieuwbouwproject aan de
Middelstegracht was zo opgesteld dat
iedereen er een blik op kon werpen.

Heel groot was de opkomst van de
huurders en genodigden, waaronder
diverse oud-bestuurders. Ook waren er
vele activiteiten, waarbij de Bingo verzorgd werd door het HOOD-bestuurslid
Wil Spies. Prijzen waren geschonken
door HOOD. Naast de Bingo waren er
nog veel meer activiteiten en niet te
vergeten de genealogie waar men
terecht kon onder de grote boom bij de
voorzitter van HOOD, Arie Korteweg.
Na afloop van het feest ontving iedere
aanwezige het mooie magazine met
daarin een terugblik op 100 jaar Ons
Doel.”

KORTE TERUGBLIK OP 100 JAAR ONS DOEL

vulde de
gaatjes
met
plaatjes
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Betaalbaarheid

HOOD en Ons Doel zetten zich samen in voor de belangen van ‘onze huurders’, betaalbaarheid is daar een belangrijk onderdeel van. In het HOOD deel kunt u lezen
over het experiment dure scheefhuur dat het afgelopen
jaar heeft plaatsgevonden. Voor de drie huurders die
succesvol naar passende (goedkopere) woonruimte
verhuisd zijn een geslaagd experiment dus!
Dit waren allen eenpersoonshuishoudens. Natuurlijk
zijn wij ook op zoek naar andere doelgroepen waarvoor
wij iets in de betaalbaarheid kunnen betekenen.
Dus heeft u een idee voor een experimenteel project
voor in het nieuwe jaar? Mail ons gerust via onsdoel@
onsdoel.nl. Dan kijken we samen of het mogelijk is.
Hoera, Ons Doel bestaat 100 jaar!

100 JAAR
ONS DOEL: EEN
GEWELDIG LEUK
FEEST!

Ons bijzondere jubileumjaar is bijna ten
einde, een mooi moment om even terug te
kijken. HOOD en Ons Doel doen dat met
een heel tevreden gevoel. De wijkfeestjes,
ieder met een eigen thema, waren goed
bezocht. De traktaties op straat waren
klein maar fijn. En het festival op 31 augustus bruiste van de gezelligheid. Wat
een geweldige mix aan bezoekers, activiteiten en hapjes. Daarom op raakvlak deze
keer een impressie van het mooie feest
dat we met elkaar hebben gevierd.
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 OOD denkt mee over ‘Routekaart
H
Duurzaamheid’

VAN DE REDACTIE

DE BUURTHELD

De energietransitie
Het voornaamste onderwerp van dit nummer van
ons magazine is: de energietransitie. Alle maatregelen en gedragsveranderingen die noodzakelijk zijn om
het klimaatprobleem de baas te worden. Voor ons,
huurders van Ons Doel, een heel belangrijk onderwerp in de komende tijd.

6C
 ommissie adviseert over ‘HOOD
nieuwe stijl’

8 Zonnepanelen iets voor u?

LEESTIP

Intussen denken we dat er huurders zijn, die momenteel volledig beheerst worden door een ander
onderwerp, namelijk overlast ten gevolge van het
gedrag van buren. Dat onderwerp heeft altijd gespeeld en de aandacht gehad, maar het komt steeds
vaker voor. We hebben daarom op onze website een
set aanwijzingen opgenomen over hoe te handelen
bij overlast. Zie www.HOOD-Leiden.nl onder de kop
Nieuw-Algemeen.
Ook niet onbelangrijk: de huurverhoging per 1 juli volgend jaar. We hebben dat onderwerp dit keer ruimer
van tevoren aangepakt. Een vertegenwoordiging van
het bestuur plus enkele andere huurders zijn in overleg met Ons Doel hierover.
En ten slotte: de algemene ledenvergadering van
HOOD op 22 november was geheel gewijd aan de organisatieproblemen waarin HOOD is geraakt. Op het
moment van dit schrijven is nog niet bekend, wat de
ledenvergadering heeft gedaan met de adviezen van
de commissie uit de leden. Maar we hebben goede
hoop dat er een verfrissende wijziging van cultuur,
werkwijze en bestuurssamenstelling mogelijk is.
Arie Korteweg, voorzitter

8
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Ons huis, jouw huis

Caroline in
het plantsoen

Wijkambassadeur Caroline Piet denkt mee over energiebesparing in uw huis

‘Goed voor uw portemonnee,
leefomgeving en het klimaat’
Een wijkambassadeur is een buurman of buurvrouw die zich heeft
verdiept in het energiezuiniger
maken van zijn of haar huis en die
deze kennis kosteloos wil delen.
Caroline Piet is wijkambassadeur
van Tuinstad Staalwijk en Vreewijk.
Wijkambassadeurs zijn onderdeel
van de GaGoed-campagne van de
gemeente Leiden, die laat zien dat
duurzaam leven niet ingewikkeld is.

H

et is soms nogal een puzzel
om uit te vinden waar je het
beste mee kunt beginnen
als je wilt besparen op energie. Een
wijkambassadeur helpt u graag op
het gebied van duurzaamheid, zodat
u fijner, goedkoper en ‘groener’ kunt
wonen. Caroline: “Als u een lagere
energierekening en meer woon-

HOOD NIEUWS

comfort wilt, of als u een positieve
bijdrage wilt leveren aan het klimaat
dan denken we graag met u mee.
Een zo laag mogelijke energierekening is goed voor uw portemonnee,
goed voor uw directe leefomgeving
en goed voor ons klimaat.’’
Werkzaamheden wijkambassadeur
Wijkgenoten kunnen Caroline bellen
of mailen met vragen over isolatiemogelijkheden, de aanschaf van
zonnepanelen, subsidies, vergunningen en andere vragen over
duurzaamheid. Caroline: “U kunt
hierbij denken aan led verlichting
of energiezuinig witgoed, waardoor
uw verbruik en dus uw energierekening afneemt.’’ Wijkambassadeurs
wisselen onderling veel kennis en
ervaringen uit. Wanneer zij een

antwoord op een vraag niet weten,
overleggen zij met collegawijkambassadeurs.
Wijkambassadeur worden?
De gemeente zoekt voor de functie
van wijkamabassadeur mensen
die al een netwerk of functie in de
wijk hebben of die zelf een duurzaam huis hebben gebouwd en dus
ervaringsdeskundig zijn. Er zijn ook
wijken waar naast een wijkambassadeur buurtambassadeurs actief
zijn. Zij ondersteunen de wijkambassadeur en nemen bijvoorbeeld een
straat onder hun hoede.
Bent u benieuwd wie de
wijkambassadeur in uw wijk is?
Ga dan naar: www.gagoed.nl/
wijkambassadeurs
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HOOD denkt mee over ‘Routekaart Duurzaamheid’

Minder CO2 en
van het gas af.
Maar hoe?
HOOD denkt kritisch mee over hoe we onze
CO2-uitstoot kunnen verminderen en hoe we van
het gas af kunnen. Duidelijk is dat dit veel geld
gaat kosten. En dat de sterkste schouders de
zwaarste lasten moeten dragen, vindt voorzitter
Arie Korteweg.

O

ns Doel heeft de afgelopen jaren bijna onopgemerkt goede voortgang
gemaakt met het isoleren van
woningen. Binnenkort heeft het
woningbezit gemiddeld label
B. Dat is mooi voor het verminderen van CO2-uitstoot. En het
heeft de huurders een lagere
gasrekening en wat meer comfort opgeleverd.
Grotere uitdaging
Maar er is nu een uitdaging van
veel grotere betekenis. De uitstoot van broeikasgassen moet
veel drastischer omlaag en
Gronings aardgas kunnen we al
snel niet meer geleverd krijgen.
HOOD denkt daar kritisch over
mee. Arie Korteweg: “Veel mensen denken bij het woord energie direct aan elektriciteit, maar
er gaat in onze huishoudens
meer energie in verwarming en
warm water, dan in elektriciteit.
Waar moet in de toekomst onze
warmte vandaan komen?”
Arie werd vorig jaar betrokken
4

bij het maken van een ‘warmte
kansenkaart’. “Die kaart moest
aangeven in welke wijken van
Leiden het stadsverwarmingsnet zou kunnen worden uitgebreid. Op mijn vraag waar die
warmte dan vandaan moest
komen, was het antwoord: uit
de Rotterdamse industrie. Voor
het aanvoeren van die warmte
zou een zogenaamde warmterotonde moeten zorgen. Na
het sluiten van een convenant
gelooft de gemeente daar zonder meer in. Ik niet; de haalbaarheid van dat plan kan ik me niet
indenken.”
Routekaart Duurzaamheid
Zoals veel corporaties heeft Ons
Doel inmiddels een ‘Routekaart
Duurzaamheid’ gemaakt. Die
geeft een planning weer van
alle energiemaatregelen die Ons
Doel de komende decennia kan
nemen. HOOD heeft daarbij
meegedacht. Arie: “Een goed
uitgangspunt was daarbij, dat
ingrijpende maatregelen aan

Reactie Ons Doel:
Ons Doel deelt de mening van
HOOD dat de betaalbaarheid
niet in het geding mag komen

gevels of dak het best kunnen
worden gecombineerd met
groot onderhoud. En verder
moeten overal waar mogelijk
zonnepanelen komen. Als de
gasketel moet worden vervangen door een warmtepomp of
iets dergelijks, dan is wel de
vraag of de regering kan zorgen
voor voldoende groene stroom
voor die warmtepompen en
voor elektrische auto’s. Deskundigen beweren dat dat onmogelijk is.”
De kosten
Het gaat echter sowieso verschrikkelijk veel geld kosten.
Wie gaat dat betalen? Arie:
“Een strip in een krant liet een
deskundige zien die zijn supercomputer na zes dagen had
laten berekenen: ‘De rekening
gaat naar een zekere J. met de
Pet’. Een verslaggever vraagt
dan aan de deur: ‘Was u verrast,
meneer Met de Pet?’ Waarop
het antwoord volgt: ‘Niet echt.
Kweenie. Ik had een voorgevoel,
alsof ik het al wist, ergens’.”
Ons Doel en HOOD vinden beide: zo mag het niet gaan. Arie:
“De sterkste schouders moeten
de zwaarste lasten dragen. Daar
hebben we een prima middel
voor: de belastingen; daar moeten de kosten uit komen.”

Arie Korteweg (HOOD) en ook Christoffel
Klap (Ons Doel) hebben meegewerkt aan een
uitgebreid artikel van Han van de Wiel over de
energietransitie voor de website van Down to
Earth: downtoearthmagazine.nl/.
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Arie Korteweg: “Er gaat in onze

huishoudens meer energie in
verwarming en warm water,
dan in elektriciteit“
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Commissie adviseert
over ‘HOOD nieuwe stijl’
Het HOOD-bestuur
kampt met een gebrek
aan nieuwe leden die het
stokje willen overnemen.
Daarom is een Commissie ‘HOOD nieuwe stijl’
in het leven geroepen.
Doel: de vereniging en
het bestuur adviseren
over hoe het verder
moet.

V

an de huidige bestuursleden treden er twee af, de
derde is per 1 december
2018 geen huurder meer van
Ons Doel en een vierde heeft te
kennen gegeven om te willen stoppen in het voorjaar van 2019. Anne
van Velzen, Nelleke Varick, Nico van
de Wetering en Frans Bakker (allen
actief in bewonerscommissies) zijn
bereid gevonden om in de Commissie zitting te nemen. De Commissie
wordt ondersteund door Trevor
James van Vannimwegen.
Probleemanalyse en advies
De commissie heeft interviews
gehouden met alle zes leden van
het HOOD-bestuur, de twee huurderscommissarissen, de ondersteuner van HOOD en de directeur-bestuurder van Ons Doel. Daarnaast
is een gesprek gevoerd met de
manager wonen van Ons Doel. Om
het beeld compleet te maken zijn
de Samenwerkingsovereenkomst
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Op 22 november zijn de
plannen gepresenteerd
tussen Ons Doel en HOOD en een
lijst van aandachtsgebieden van het
HOOD-bestuur bestudeerd, maatschappelijke ontwikkelingen op het
gebied van participatie en deelname aan verenigingen besproken en
ervaringen van de eigen bewonerscommissies ingebracht. Op basis
van al deze informatie heeft de
Commissie een probleemanalyse
gemaakt. Deze analyse vormde het
uitgangspunt voor het formuleren
van een advies.

de zichtbaarheid van HOOD voor de
huurders en de prioriteiten die het
HOOD-bestuur stelt. Kansen ziet
de Commissie als het bestuur meer
interactie met de huurders gaat
zoeken, als taken meer gedelegeerd
en beter verdeeld worden, en in het
verminderen van formaliteiten en
bureaucratie. Dit alles in combinatie
met het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van HOOD
voor de huurders.

Meer interactie
De Commissie heeft veel waardering voor de kennis, inzet en betrokkenheid van het huidige bestuur en
in het bijzonder voor de inzet van de
voorzitter en de secretaris, Arie Korteweg en Jannie Cambier. De Commissie is wel kritisch als het gaat om

Ten tijde van het schrijven van dit
artikel is het advies net gepresenteerd aan het HOOD-bestuur en
aan de ALV. In het volgende nummer van HOOD Nieuws worden het
advies en de stappen die worden
gezet om HOOD te vernieuwen
toegelicht.

Zonnepanelen,
iets voor u?
De techniek van zonnepanelen
bestaat al meer dan 25 jaar en er
zijn veel goede producten op de
markt. Maar Ons Doel moet toch
uitvinden hoe het precies kan gaan
bij haar woningen. Daarom is er dit
voorjaar een werkgroep gestart,
om plannen te maken voor eerste
projecten in de wijk langs de
Boshuizerkade. HOOD denkt mee.
Uiteindelijk zullen ook alle daken van
de woningen van Ons Doel bedekt
moeten worden met zonnepanelen,
voor het opwekken van duurzame
elektriciteit. Er wordt de afgelopen
jaren steeds vaker door huurders
om gevraagd. Want de investering
in een systeem met zonnepanelen
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is tegenwoordig rendabel, en het
kan ook voor huurders interessant
zijn om via zonnepanelen op het
dak een minder hoge energierekening te krijgen. Je zou er bovendien
ook trots op kunnen zijn als er op
je woning zonnepanelen liggen,
want dat geeft toch een moderne
uitstraling. En een ander voordeel is
dat er voor het installeren van een
zonnestroom-systeem geen grote
of stoffige verbouwingen in je huis
nodig zijn.
Zonnig werk
Ons Doel en HOOD hebben Mieke
Weterings uitgenodigd om mee te
denken. “Omdat ikzelf lid van HOOD
ben en ook veel weet van zonne-

energie”, stelt zij.
Er zijn inmiddels enkele bedrijven
uitgenodigd om te presenteren
hoe zij werken, juist wat betreft de
samenwerking met huurders. Enkele
mensen van het bestuur van HOOD
waren hierbij betrokken, net als
Mieke. Binnenkort zullen de huurders van de betreffende woningen
bericht krijgen over het project, en
hoe zij kunnen meedoen.
MEER WETEN
OVER ZONNEENERGIE?
Mail Mieke
Weterings:
mieke@faya.nl
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SCHEEFHUURDERS

In de krant en op
de televisie maken
journalisten en politici
zich druk over scheefhuurders. Dat zijn
huurders die te veel
verdienen om in een
sociale huurwoning
te mogen wonen.

D

e meningen over het onder
werp lopen nogal uiteen.
Sommigen vinden dat mensen niet met hoge huurverhogingen
hun huis mogen worden uitgepest.
Anderen zeggen dat de inkomensgrens van €41.056 veel te laag is.
Het gaat dan om het bruto-huishoudinkomen. Als je meer verdient
ben je dus een scheefhuurder. Maar
houd je netto per maand misschien
zo'n €2.500 over. Daar kun je geen
huur van boven de €710 van betalen
en een huis kopen is al helemaal
uitgesloten.
Veel scheefheid
Toch hebben HOOD en Ons Doel
afgesproken om iets aan scheefwoners te doen. Maar dan niet aan
mensen die een te hoog inkomen
hebben, maar aan mensen waarvan

de huur te hoog is. We noemen dat
dure scheefheid. Na wat onderzoek
werd afgesproken dat mensen die
alleen in een woning met vier of
meer kamers wonen en een huur
hebben die hoger is dan €642,55
(€50 boven de eerste aftoppingsgrens van de huurtoeslag) naar een
kleinere woning met een lagere
huur mogen verhuizen. Er werden
64 adressen opgespoord die aan
de voorwaarden voldeden. Vaak
ging het om alleenstaande ouderen
met een laag inkomen en recht op
huurtoeslag. Doordat zij in een groot
huis wonen spreken we niet alleen
van dure scheefheid, maar ook van
ruimtelijke scheefheid. Dat is heel
veel scheefheid bij elkaar.
Drie verhuizingen
De bewoners van die 64 adressen

SOCIAAL STATUUT

Sociaal statuut
in aanbouw
Er is een nieuw sociaal statuut in de maak. HOOD
houdt nauwlettend de vinger aan de pols. Want er
staat nogal wat verbeterpunten op het verlanglijstje
van de Leidse huurdersorganisaties.
kregen een brief met het aanbod om eens in gesprek te gaan
over de verhuizing naar een kleinere en goedkopere woning. Het
aanbod was geheel vrijblijvend.
Er hebben bij 7 huurders een
huisbezoek voor een gesprek
plaatsgevonden. Sommige mensen zagen toch af van verhuizing
of wilden er nog een tijdje over
nadenken. Een paar toonde wel
interesse. Dat heeft inmiddels
tot drie verhuizingen geleid. Snel
gaat het niet, maar geschikte
vrijkomende woningen zijn ook
niet voor het oprapen. De gemeente vond het zo’n goed plan
dat zij een bescheiden tegemoetkoming in de kosten voor
de verhuizing betaalde.
Heeft u nog een goed idee
om iets aan betaalbaarheid
te doen? Kijk op de pagina
'Raakvlak'

Er hebben bij 7 huurders een huis
bezoek plaatsgevonden en dat heeft
inmiddels tot drie verhuizingen geleid
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H

et huidige sociaal statuut, overeengekomen in 2013, eindigt dit
jaar. Het regelt de rechten en plichten van de Leidse corporaties
en de huurders bij sloop, renovatie en groot onderhoud. Onlangs
is dan ook gestart met het overleg tussen de Leidse corporaties en
een vertegenwoordiging van de HOOD en de ander Leidse huurders
organisaties (van De Sleutels en Portaal) om te komen tot een
vernieuwd sociaal statuut. De verwachting is dat dit er begin volgend
jaar zal zijn. Het huidige blijft zolang van kracht.
Verbeterpunten
De besturen van de Leidse huurdersorganisaties hebben onderling het
huidige sociaal statuut al doorgenomen om vast te stellen wat ze graag
gewijzigd zouden willen zien. Ze hebben er daarbij voor gekozen om het
huidige statuut aan te passen en niet te kiezen voor een geheel nieuw
statuut.
Maar er zijn wel nogal wat verbeterpunten. Zo zijn er de laatste jaren
nogal wat problemen geweest bij renovaties bij De Sleutels en Portaal
door te onduidelijke afspraken in het huidige statuut. Er moeten betere
afspraken komen over de vergoedingen bij renovatie en groot onderhoud, wanneer de huurder in de woning kan blijven. Nu krijgen huurders
vaak pas na eindeloos gesteggel met de corporaties een minimale
vergoeding, voor de overlast en het niet kunnen gebruiken van delen
van de woning.
Ook moeten er duidelijke afspraken komen over wanneer de huurder
tijdelijk de woning moet verlaten bij renovatie en de daarbij behorende
vergoeding en wisselwoning. Verder moeten de afspraken over overlast
worden aangescherpt, net als de afspraken over wat te doen als de
bij renovatie vereiste 70% instemming van de bewoners niet gehaald
wordt. Bovendien schrijft de nieuwe Woningwet uit 2015 voor dat de
gemeente nu eveneens een rol heeft bij het opstellen van het sociaal
statuut. Over die rol moeten afspraken worden gemaakt.
Onafhankelijk voorzitter
Het overleg van het huidige sociaal statuut vijf jaar geleden verliep
moeizaam en traag. Om dat deze keer wat vlotter te laten verlopen is
op voorstel van Ons Doel besloten om een onafhankelijke voorzitter aan
te trekken. Deze zal de overleggen voorzitten en het proces begeleiden.
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