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H
 erfstontmoetingen in de wijk

OP DE COVER

Leo van Haasteren staat deze keer op de
cover. Samen met ons maakte hij buurtbewoners in Zuidhoven enthousiast om
mee te doen aan het project zonnepanelen. Dat project starten we vorig jaar
samen met HOOD.
‘Samen’ staat centraal in dit nummer
van het Ons Doel magazine. Wat is er
nodig om prettig samen te leven? Elkaar
ontmoeten en in gesprek gaan is een
goede eerste stap. Herfstontmoetingen,
de opening van een barbecueplek en
een buurtproeverij zijn daar leuke voorbeelden van. Frank de Reede en Peen
en UI vertellen er meer over. En u kunt
lezen hoe de gemeente Leiden nadenkt
over samen wonen in Leiden.

7 Zonnepanelen voor Zuidhoven

ONS NETWERK

Danny
Jennefer

De Leidse organisatie Peen en Ui bestaat uit een
kernteam van ‘ontmoetingsmakers’ met verschillende
achtergronden, zoals ontwerpers, theatermakers en
projectontwikkelaars. Op de foto zie je Jennefer en
Danny. Zij hebben al verschillende activiteiten voor
Ons Doel georganiseerd.

‘Wij zijn echte vernieuwers’
8

Column van Frank de Reede
LEESTIP
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Over de verhuurdersheffing

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

Wat doet Peen en Ui?
“Wij ontwikkelen social design
projecten. Met die projecten
helpen wij bewoners en professionals bij veranderingen in de
stad. Daarbij maken wij gebruik
van onze eigen methode ‘Samen
aan de Stad’. Wij denken dat
plannen beter worden als werkers, bewoners en partners al
bij het begin van een ontwerpproces of plan bij veranderingen
betrokken worden. Daarmee
bedoelen we meteen ook dat we
liever gezellige ontmoetingen
organiseren dan vergaderingen.”
Wat is leuk aan jullie werk?
“Wij zijn echte vernieuwers. We
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vinden het super om samen met
zoveel mogelijk verschillende
mensen nieuwe manieren uit te
vinden om het samenleven in
de stad makkelijker en leuker te
maken. Door ons werk crossen
we door heel Leiden en ontmoeten we heel veel verschillende
Leidenaren die telkens weer een
nieuw bijzonder verhaal met ons
willen delen.”
Wat is belangrijk aan samen
leven voor jullie?
“De samenleving lijkt steeds ingewikkelder te worden. Het lijkt
erop dat er steeds meer verschillende mensen komen die allemaal andere dingen willen. Dat

kan verwarrend zijn. Soms lijken
verschillen niet te overbruggen.
Wat wij in de praktijk zien, is dat
de meeste mensen toch hun weg
vinden en echt hun best doen
om goed samen te leven. Het directe gesprek en de ontmoeting
in levende lijve is vaak de beste
manier. Die staan daarom bij ons
voorop.”

Op de volgende twee pagina's
een uitgebreid artikel over de
Herfstontmoetingen die Peen en
Ui onlangs organiseerde in de
Tuinstadwijk en de Professorenwijk. Sla snel om!
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Herfstontmoetingen In de wijk
Wat maakt dat je prettig woont in een wijk? Maar ook wat is er
nodig als je er niet zo fijn woont? Daarover wilden we graag in
gesprek met de bewoners in Tuinstadwijk en de Professorenwijk.
In oktober organiseerden we daarom zes herfstontmoetingen in
de wijk. Peen & Ui (zie Ons Netwerk) hielpen ons daarbij.

Wat is een herfstontmoeting?
Op een leuke plek in de wijk
richten we een gezellige ontmoetingsplek in met banken,
dekentjes en een tent. Bewoners nodigen we uit voor een
kopje koffie, thee of warme
chocolademelk. Gewoon op
straat in de eigen wijk zodat
het makkelijk is om even
langs te komen. En bij dat
kopje koffie raak je makkelijk
met elkaar in gesprek over
de buurt. Of het er fijn wonen
is? Of er wensen zijn? Of er
dingen niet goed gaan? Voor
Ons Doel zijn dat belangrijke
dingen om te weten.
Elkaar ontmoeten
De Herfstontmoetingen zijn
ook een mogelijkheid om
elkaar - als buurtbewoners - te
ontmoeten. Het kan een eerste
stap zijn om je meer thuis te
voelen in een buurt, door samen aan zoiets als een herfstontmoeting deel te nemen.
We hopen dat zo’n kennis
making met elkaar en met ons
helpt om contact te leggen,
een praatje te maken of elkaar
te helpen ook als het minder
goed gaat.
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Betrokkenheid
Ons Doel wil graag ruimte
geven aan bewonersinitiatieven. De Herfstontmoetingen
helpen ons om met een brede
groep huurders in gesprek
te raken. We hopen dat we
daarmee ook ruimte geven
aan nieuwe initiatieven en
ideeën die er zijn bij huurders,
bijvoorbeeld over zelfbeheer.
Zo kan een gesprek tijdens de
herfstontmoeting leiden tot
een leuk nieuw project van en
met huurders in de wijk.
Wat vonden de bewoners?
Bij iedere ontmoeting was er
een groepje huurders, bekende
en nieuwe gezichten, die het
leuk vond om langs te komen.
De gesprekken gingen over
heel veel verschillende onderwerpen, van een gehorig
trappenhuis tot bezorgdheid
over buren. Soms dus heel
praktisch oplosbaar en soms
ook best ingewikkeld.
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Maar ook welke huurders
veel binding hebben met hun
buurtje en welke huurders dat
minder hebben. De tolerantie naar elkaar toe is eerder
groter dan kleiner dan dat wij
hadden verwacht. De meeste
mensen klagen niet snel en
verdragen best veel overlast
van anderen.
Het helpt ons om goed na
te denken over wat wij als
woningcorporatie kunnen
doen om de betrokkenheid te
vergroten. De resultaten van
de ontmoetingen delen we
natuurlijk nog met de buurt.
Want met plezier wonen in je
eigen buurt wensen wij voor
iedereen.
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‘Gewoon checken
of de gordijnen
opengaan’

BEWONERS MAKEN HERFSTMOBIEL
Een symbolische herfstboom, zo kan je de herfstmobiel misschien
het beste omschrijven. Huurders mochten twee foto’s kiezen, die een
beeld gaven van hoe zij zich verbonden voelen met de buurt. Deze
twee foto’s werden vervolgens uitgeknipt in de vorm van een herfstblaadje en opgehangen in de Herfstmobiel. Na alle herfstontmoetingen hing de mobiel helemaal vol met bladeren van alle huurders.
Een mooie manier om zichtbaar te maken hoe mensen zich voelen in
de buurt.

Wat hebben we geleerd?
Voor Ons Doel was het een
leuke manier om in gesprek te
raken. We leerden meer over
wat onze huurders bezighoudt.

ONS DOEL
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ONS NIEUWS

Feestelijk
moment van
de plaatsing

Twee nieuwe
stagiaires
Ons Doel biedt stagiaires graag
een plek om ervaring op te doen.
Voor studenten hopen we een
leerzame werkplek aan te bieden
en voor onszelf is een frisse blik
altijd welkom. Op dit moment lopen
Monique en Tim stage bij Ons Doel.
In september is Monique begonnen als stagiaire bij de afdeling
Sociaal Beheer. Zij studeert Sociaal
Juridische Dienstverlening aan de
Hogeschool in Leiden. Monique
komt met erg veel plezier Ons Doel
ondersteunen voor het komende
jaar. Tim is per november begonnen aan zijn onderzoek over hoe
de dienstverlening van Ons Doel
er in de toekomst uit moet komen
te zien. En dan vooral ten opzichte
van kwetsbare huurders. Hij studeert Strategic Product Design aan
de TU Delft. Tim zal tot eind januari
zijn onderzoek bij Ons Doel voortzetten en gaat daarna starten met
zijn afstuderen. We hopen dat ze
allebei een leuke tijd hebben bij
Ons Doel.

NICO’S BBQ
Op vrijdag 27 september is de nieuwe barbecueplek op het
Nico van der Horstpark geopend. Bewoners konden vanaf de
oplevering van de woningen, die op deze bijzondere plek staan,
meedenken over de inrichting van de openbare ruimte. Al vrij
snel werd duidelijk dat een barbecue plek hoog op het wensenlijstje stond.
Herman Michels hoorde als lid van onze Raad van Commissarissen over het project Nico van der Horstpark. Vanuit de inmiddels opgeheven Stichting UNION (1894-2019) zocht hij nog naar
een mooie maatschappelijke bestemming om een bedrag te
doneren. Hij besloot met de donatie de wens van de bewoners te
realiseren. Creatieve aannemer Paul Bouter werd aangetrokken
om de plek te ontwerpen, dat deed hij op basis van de wensen
van de bewoners. Zij hebben hard geholpen met de aanleg van
de plek, Paul zorgde voor robuust meubilair. Op 27 september
werd de barbecue plek feestelijk geopend én gelijk in gebruik
genomen door bewoners.
De BBQ plek werd met veel liefde gegeven, gerealiseerd en in
gebruik genomen en is daarmee helemaal passend bij het motto
van de stichting UNION ‘Dient elkander door de liefde’.

Einde contract, voor u verandert niets
Per 31 december 2019 eindigt ons contract met Meerbouw Rotterdam. Zij voerden de afgelopen jaren het niet-planmatig (reparatie
en mutatie) onderhoud uit in samenwerking met aannemersbedrijf Van der Helm uit Leiden. De samenwerking met aannemersbedrijf Van der Helm zetten wij wel voort. Voor u als huurder
verandert er niets, u kunt uw reparatieverzoek nog steeds online
of telefonisch doorgeven. U wordt dan gewoon via het vertrouwde keuzemenu doorverbonden.
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Zuidhoven
profiteert van
zonneschijn
Leo van Haasteren kreeg onlangs als eerste bewoner in complex Zuidhoven zonnepanelen op
zijn eengezinswoning. Het weer
werkte helaas niet mee waardoor
Lens, het bedrijf dat de zonnepanelen plaatst, in de stromende
regen aan de slag moest. Maar
desondanks was het een feestelijk moment in de Duinhof.
Het project zonnepanelen is in
co-creatie met HOOD tot stand
gekomen. In juni kregen alle
bewoners een aanbod om mee te
doen aan dit pilotproject. Iedere
eengezinswoning wordt van zes
zonnepanelen voorzien door Ons
Doel. De opgewekte zonne-energie wordt direct voor de eigen
woning gebruikt en de huurder
betaalt daarvoor een vast bedrag via de servicekosten. Het
uitgangspunt is dat de bewoner
dankzij deze voorziening gaat
besparen op zijn energielasten.

ONS DOEL

Op dit moment doen 27 van de
in totaal 66 eengezinswoningen
mee aan de pilot.
Leo van Haasteren wist met zijn
enthousiasme ook andere huurders te interesseren om mee te
doen.
Waarom bent u zo enthousiast
over de zonnepanelen?
“Ik vind het belangrijk om in
een duurzame woning te wonen.
Onze huizen zijn eerder al goed
geïsoleerd maar het is fijn dat
Ons Doel nu ook zonnepanelen
aanbiedt.”
Was het plaatsen ingewikkeld?
“Mijn woning is een soort proefwoning geweest. Dat vond ik
niet erg. Ik heb zelf ook een
beetje meegedacht met de werklieden. Het viel reuze mee, de
meeste werkzaamheden vinden op het dak plaats buiten de
woning. In de woning moeten ze

De zonnepanelen
op Leo's dak

op zolder een kastje plaatsen, dat
vervolgens verbonden wordt met
de meterkast. Er loopt dus een
buisje van de meterkast naar zolder, maar dat is netjes opgelost.
In de meterkast zelf is een extra
groep gemaakt voor de zonnepanelen.”
Eerste resultaten
Bij twee flats in Zuidhoven zijn
eerder dit jaar al zonnepanelen
op het gezamenlijke dak gelegd.
De opgeleverde zonne-energie
wordt daar gebruikt voor de gezamenlijke voorzieningen, zoals
licht in het trappenhuis en voor
de lift. In september werd er per
flat 1.200 kWh energie opgewekt!

Volgend jaar gaat Ons Doel
verder met het plaatsen van
zonnepanelen. U krijgt vanzelf
bericht als uw complex aan de
beurt is.
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COLUMN
Frank de Reede :

‘Met goede afspraken wordt
samenleven gemakkelijker’

“S

inds september 2018 werk ik bij Ons Doel
als wijkbeheerder. Ik houd mij bezig met sociaal beheer, op verschillende gebieden. Dit
kan gaan over overlast, betaalachterstanden maar
vooral ook over contact maken en houden met onze
huurders. Vaak ga ik even langs om te kijken hoe
het met huurders gaat.
Goed samenleven in de wijk betekent veel voor Ons
Doel. Ons motto zegt het eigenlijk al: met elkaar en
voor elkaar. Saamhorigheid in de buurt is belangrijk.
Je hoeft niet de deur bij elkaar plat te lopen, maar
als er echt iets is, dan wil je voor elkaar klaarstaan.
Mijn rol in de wijk betreft vooral het sociale beheer.
Ik neem klachten aan en probeer zoveel mogelijk te
bemiddelen om er zo samen met de mensen uit te
komen. Dat doe ik niet alleen, maar samen met mijn
vier collega’s van sociaal beheer. Daarnaast werken
we veel samen met verschillende partners om de
wijken leefbaar te houden, zoals de gemeente Leiden en de zorgpartijen. Die samenwerking hebben
we nodig om ons werk goed te kunnen doen.
Wanneer samenleven in een wijk wat minder gaat,
merken wij dat aan de meldingen die binnen komen
over irritaties en overlast. Soms is er dan sprake van
weinig verdraagzaamheid en tolerantie, maar er kan
ook echt iets spelen waar we dan een oplossing voor
zoeken. Dat kan een technische oplossing zijn. Maar
bijvoorbeeld in oudere gebouwen helpt het vaak al
als er goede afspraken worden gemaakt, vanwege
gehorigheid.
Bij wijken, die een ‘slechte naam’ hebben in de stad,
betekent het overigens niet per sé dat het daar ook
slecht gaat met samenleven. Hier ervaren wij dat de
saamhorigheid en de verdraagzaamheid soms groter
is dan in andere wijken.
Als samenleven in een wijk goed gaat, merk je dat
aan verschillende factoren. Mensen ondernemen
dingen met elkaar en er zijn vaak buurtverenigingen actief. Daarnaast zijn er in deze buurten vaak
goede afspraken tussen buren. Hierdoor wordt het
samenleven gemakkelijker.”
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Goed Wonen in Leiden

Dat is de titel van de nieuwe woonvisie 2020-2030 van de gemeente Leiden. In de woonvisie
heeft de gemeente opgeschreven hoe de toekomst van het wonen in Leiden eruitziet. Dat is
voor u als inwoner van de stad natuurlijk ook interessant! Wij hebben de drie belangrijkste
onderwerpen op een rijtje gezet.

‘Bouwen naar
behoefte, met de
juiste woning op de
juiste plek’
Er zijn veel extra woningen
nodig, 6.680 woningen in
de periode tot 2030. In de
nieuwe woonvisie staat dat
30 procent van de nieuwbouwwoningen een sociale huurwoning moet zijn.
Dat is goed nieuws, want
woningzoekenden moeten
nu nog erg lang wachten
op een woning. Ons Doel
wil graag sociale huur
woningen bouwen.

‘Extra aandacht voor
kwetsbare doelgroepen’

‘De woningvoorraad en woonomgeving duurzamer maken’

Ofwel: samen werken aan
een ‘inclusieve samenleving’.
Dat betekent dat iedereen
mee kan doen en zo gewoon
mogelijk kan wonen in de
wijk. Ook als je kwetsbaar
bent en af en toe hulp nodig
hebt. Een fijne buurman of
vrouw die af en toe een praa
tje maakt, kan al een groot
verschil maken. Maar het is
ook heel belangrijk dat er een
goede samenwerking is in de
wijken tussen de woningcorporaties, de zorgpartijen en
de gemeente.

Dit heeft alles te maken met het
isoleren van woningen en het
zoeken naar nieuwe manieren om
woningen van energie en warmte
te voorzien. Ons Doel is hier al volop
mee aan de slag. Dit jaar zijn we
daarnaast ook gestart met het aanbrengen van zonnepanelen.
De gemeente vraagt ook aandacht
voor klimaatadaptatie. Dat betekent
dat we rekening moeten houden
met de gevolgen van klimaatveranderingen. Bijvoorbeeld via het voorkomen van wateroverlast, door meer
groen en minder stenen op straat en
in de tuinen.

En hoe gaat het verder?
In Leiden maken de woningcorporaties, de huurdersorganisaties
en de gemeente Leiden meerjarige prestatieafspraken met elkaar.
Dat zijn afspraken waarin we
vastleggen wat we de komende
jaren samen gaan doen en hoe
we dat gaan doen. De woonvisie van de gemeente vormt een
belangrijke basis voor de nieuwe
prestatieafspraken. Komende tijd

ONS DOEL

praten we met elkaar over welke
onderwerpen we afspraken
willen maken. Ons Doel gaat zich
er samen met HOOD sterk voor
maken dat er afspraken komen
over het toevoegen van sociale
huurwoningen, over betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar ook
dat we samen blijven zoeken
naar goede vormen van inclusief
samenleven.

Reactie HOOD
HOOD speelt ook een belangrijke rol in het maken van deze
afspraken. Hierin vertegenwoordigen wij namelijk de
belangen van de huurders.
Zo kijken wij extra goed naar
thema’s die voor huurders erg
belangrijk zijn, zoals betaalbaarheid en kwaliteit!
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Sinds het voorjaar van 2019 zijn we bevriend. Wij
zijn de nieuwe voorzitter van HOOD en dezelfde
bestuurder van Ons Doel. Het is niet dat we bij
elkaar over de vloer komen en we gaan ook niet
samen vissen. Maar desondanks zijn we vrienden. We delen hetzelfde doel: Ons Doel is er voor
alle mensen. Samen werken we aan dat doel. Dat
deden we al met het oude HOOD-bestuur en daar
gaan we nu gewoon mee door.
Vrienden hoeven het lang niet altijd met elkaar
eens te zijn. Dan kunnen de vonken er best even
vanaf springen. Maar we blijven in gesprek, we
houden contact. Dat is de enige manier om ons
gezamenlijke doel dichterbij te brengen.
Daarom wensen we iedereen een heel vriendschappelijk jaar, met elkaar!
Michel en Christoffel

Nieuwe vrienden, zelfde doelen

Koninklijke
onderscheidingen

De waardering voor de vier bestuursleden is groot.
Christoffel Klap, directeur van Ons Doel, benadrukte dat
nog eens door stil te staan bij de tomeloze inzet voor
en betrokkenheid bij de huurders van Ons Doel. Tot slot
reikte Burgemeester Lenferink met veel plezier aan Arie
Korteweg en Jannie Cambier een koninklijke onderscheiding uit.

Dit is het huurdersblad
van Ons Doel en HOOD.
Hoofdredactie: Eric
Went
Redactie Ons Doel:
Miriam van Dijk,
Inge Verhart,
Monique Poelman
Redactie HOOD: Lucia
Thielman, Jury Smit
Fotografie: Edwin
Weers, BuroJP, archief
Vormgeving: Nanda
Alderliefste
Druk: Puntgaaf
Drukwerk, Leiden

Colofon

KERSTWENS 2019

Op zaterdag 16 november
organiseerden buurtbewoners een proeverij van
gerechten met snijbiet uit
de Buurttuin. De Buurttuin
is een bewonersinitiatief
in Tuinstadwijk, waar
bewoners met elkaar een
gezamenlijke moestuin
beheren. In de buurtontmoetingsplek aan de
Herenstraat konden de
zelfgemaakte gerechten
geproefd worden.

PROEVERIJ

AFSCHEID
VAN HET
VORIG BESTUUR
In de Lakenhal namen we op 26 september
afscheid van het vorige HOOD bestuur. Arie
Korteweg, Jannie Cambier, Wil Spies en Jan
Arie Oudshoorn werden in het zonnetje gezet
tijdens deze feestelijke bijeenkomst.
In juni droegen de vier bestuursleden het stokje
over aan een nieuw team, dat inmiddels met
veel enthousiasme aan de slag is gegaan. Daarbij
kunnen ze voortbouwen op de goede basis die
het oude bestuur heeft gelegd. De samenwerkingsovereenkomst tussen HOOD en Ons Doel,
dit gezamenlijke magazine en de mooie projecten, die in co-creatie werden ontwikkeld zijn daar
voorbeelden van.
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‘Vallen en
opstaan’
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Over de verhuurdersheffing

6 B estuursleden stellen zich voor

Nieuwe indrukken, mensen, taken en statuten.
Dat waren de eerste paar maanden samengevat
in een paar woorden. Het is niet niks, zo’n heel
nieuw bestuur. Allen onervaren. En dus moeten
we alles samen nog leren. Dat doen we graag,
maar dat zal ook tijd kosten. We zullen vast nog
vele fouten maken. Een beetje vallen en opstaan,
dat zal het wel worden. We doen ons best en
leren hopelijk snel.
We kunnen het natuurlijk niet alleen. Daarvoor
zullen we jullie, de huurders, nodig hebben. Voor
werkgroepen, projectgroepen, tips of adviezen.
Alle kleine beetjes helpen. Houd dus vooral de
mail, post en onze website in de gaten. Daar zullen wij zeer binnenkort om jullie hulp vragen. Tot
die tijd gaan we hard verder met inwerken, leren
en studeren, zodat we jullie zo goed mogelijk
kunnen vertegenwoordigen.
Groeten,
Het voltallige nieuwe HOOD-bestuur

7 Daktuinendag op de Iepenrode
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Herfstontmoetingen

DE BUURTHELD

‘Jootje’ zit
vol goede
ideeën
Jolanda, of beter gezegd ‘Jootje’,
woont al 17 jaar aan de Sweelincklaan in Zuidwest. Ze vindt het een
hele leuke buurt om te wonen.
“Van huis uit ben ik een heel sociaal persoon.” Jolanda is op meerdere manieren actief in haar buurt
en daarom onze buurtheld.

J

olanda geeft aan graag onder
de mensen te zijn en hierdoor
veel mensen te kennen in de
buurt: ‘Ik probeer zoveel mogelijk
een helpende hand te bieden als
dat nodig is of als ik zie dat mensen ergens hulp bij nodig hebben.
De ene keer bel ik de gemeentereiniging omdat er bij iemand het
nodige opgeruimd moet worden en
diegene daar hulp bij nodig heeft,
de andere keer verstel ik de knopen
op de jas van mijn buurman.’’
Samen een schoon portiek
Samen met de andere buren uit
het portiek houdt Jolanda de hal
schoon. “Ik zeem de ramen in de hal
waar ik bij kan. Ook was ik twee keer
per jaar de gordijnen. Verder heb ik
een aantal boomspiegels beplant
- stukjes grond rondom een boom
die vrij zijn van tegels.”
Jo heeft ook andere bewoners geholpen met het snoeien van struiken en het planten van bloemen.
“Toen ik hier kwam wonen, hadden
alle bewoners aan de overkant een
boom in hun voortuin. Die bomen
heb ik zien verdwijnen, waardoor

HOOD NIEUWS

Jolanda helpt
graag een handje

het aangezicht steeds kaler werd.
Inmiddels zie ik dat steeds meer
tuinen nieuwe planten en bloemen
krijgen. En dat zijn mensen met wie
ik regelmatig een praatje maak als
ik zelf bezig ben met de perkjes of
bomen rondom mijn appartement.”
Nog meer goede ideeën
Jolanda zit nog vol met andere
goede ideeën. Zo zou ze graag iets
doen aan het zwerfvuil in de buurt.

“In de Valeriusstraat tegenover de
tattooshop staat een ondergrondse container waar ze kunstgras
en kunststruikjes omheen hebben
gezet. Sindsdien is de hoeveelheid
zwerfvuil heel erg verminderd. En
zelfs als er een vuilniszak staat,
dan zie ik andere mensen zo’n zak
alsnog in de container gooien.
Dit zouden ze ook met de andere
ondergrondse container in de Peter
van Anrooystraat moeten doen!”
3

De verhuurdersheffing: dit zijn de gevolgen!
Misschien heeft u er weleens iets over gelezen. Over de verhuurdersheffing. Maar wat is dat precies? Wat zijn de gevolgen van deze
heffing voor huurders? En wat kunt u er zelf tegen doen? In dit artikel
leest u er meer over.
Wat is de verhuurdersheffing?
De verhuurdersheffing is een
belasting die corporaties en
andere verhuurders betalen over
hun sociale huurwoningen. Deze
belasting betalen ze al sinds
2014. De hoogte van de heffing
die verhuurders betalen hangt
af van het aantal huurwoningen
die de verhuurder bezit en de
WOZ-waarde van de huurwoningen. In 2019 is de verhuurderheffing 0,561% van de WOZ-waarde
van de huurwoningen. Dit tarief
loopt op tot 0,563% in 2022.
Vanaf 2023 is het tarief 0,537%.
Dit betekent dat per jaar ongeveer twee keer de maandhuur
naar de overheid in Den Haag
gaat. In totaal komt dit jaarlijks
neer op 1.7 miljard euro.

gen de heffing. Ze vinden het onverantwoord dat ze extra belasting moeten betalen in tijden van
woningnood. Dit is namelijk geld
dat corporaties hadden kunnen
investeren in nieuwe woningen
of verduurzaming van bestaande woningen. Zo gaf een grote
Amsterdamse corporatie al aan
de verduurzamingsdoelstellingen
niet te gaan halen.
Ook nieuwbouw heeft moeten lijden onder de heffing. De
verhuurdersheffing is in 2013
ingevoerd. De nieuwbouw is als
reactie hierop in 2014 gehalveerd
tot 15 duizend woningen per
jaar. Ook zijn corporaties meer
woningen gaan verkopen om de
heffing te kunnen betalen. Sinds
de invoering is het woningtekort

dus alleen maar gestegen. Daarnaast was de verhuurdersheffing
ingevoerd om een begrotingstekort tegen te gaan. Nu dat opgelost is, zou de heffing volgens
de corporaties weer afgeschaft
kunnen worden.
Geld zit vast in stenen
Voorstanders verdedigen de heffing. Zij wijzen op de balans van
de corporaties, waaruit blijkt dat
de corporaties de heffing prima
zouden kunnen betalen. Echter:
corporaties hebben dit geld niet

Wat kunt
u doen?
persé op de bank staan. Dat zit
in stenen. Daar kunnen geen
rekeningen mee betaald worden.
Corporaties rekenen de heffing
daarom door in de huurprijs,
resulterend in maximale huurverhogingen. De heffing komt daarmee op het bord van inwoners
met lage inkomens. Uiteraard
kunnen sommige huurders daarvoor wel een hogere huurtoeslag
krijgen. Echter: deze mensen
worden dan tegelijkertijd belast
én gesubsidieerd. Louter rondpompen van geld dus.

Als huurdersve
reniging is
HOOD het natu
urlijk niet
eens met deze
heffing.
Nieuwe woninge
n zijn hard
nodig en de co
rporaties
zouden hier da
n ook zoveel
mogelijk in moe
ten investeren. Ook andere
huurdersorganisaties in
Nederland
hebben zich uitg
esproken
tegen de heffing
. Sommige
zijn zelfs petitie
s gestart. U
als huurder kunt
u natuurlijk
ook uitspreken
tegen deze
heffing. Dat kunt
u doen via
www.wooncris
is.nl en onder
de #ikwileenhu
is.

Corporaties maken bezwaar
Veel corporaties zijn het niet mee
eens. De heffing betekent namelijk dat ze een groot deel van hun
huurinkomsten moeten inleveren.
Ruim 180 corporaties maakten
dan ook in oktober bezwaar te-

Reactie Ons Doel:
Ons Doel deelt de zorg van HOOD. In 2019
betaalde Ons Doel ruim 2 miljoen euro aan
verhuurdersheffing. Met dat geld doen we
liever andere dingen, zoals het toevoegen
van nieuwe sociale huurwoningen.

4

HOOD NIEUWS

5

Dit zijn de voorzitter en de secretaris van de HOOD

Even voorstellen!

HOOD heeft een nieuw bestuur. Wie zitten daarin? Vanuit welke achtergrond?
En met welke ambities? In dit artikel stellen twee bestuursleden zich voor:
de voorzitter en de secretaris.

VOORZIT TER

SECRETARIS

Michel Ebbens is de nieuwe voorzitter van het
HOOD-bestuur. Michel is al ongeveer anderhalf
jaar huurder van Ons Doel en heeft hiervoor ook
nog van andere corporaties gehuurd.

Secretaris André Kleijn is de oudste van het
stel. André is sinds drie jaar huurder van een
mooie woning in de wijk Binnenstad Noord. Wel
woont hij al zijn hele leven in Leiden.

Michel raakte geïnteresseerd in het HOOD-bestuur nadat hij in november van 2018 naar de ALV
was gekomen. Hier merkte hij dat de vereniging
echt aan vernieuwing toe was. Ook had hij al
eerder ervaring opgedaan met andere huurdersbelangenverenigingen.

Hij werd voor het HOOD bestuur gestrikt toen

Michel vindt het leuk om mensen te ontmoeten
die hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk
de belangen van de huurders. Michel: :Er is nog
enorm veel te leren en te regelen. Maar met dit
gevarieerde bestuur moet dat zeker gaan lukken.”
Hij heeft zin om de belangen van de huurders
op een positieve manier te behartigen. En hij is
ervan overtuigd dat er veel mogelijk is. Als we samenwerken en elkaars standpunten respecteren.
‘’Ik hoop dat wij als nieuw bestuur veel bewoners
kunnen betrekken en dat we écht samen dingen
kunnen bereiken.’’

6

hij zich op een koffieochtend opgaf om deel
te nemen aan de transitiecommissie. In deze
commissie mocht hij meedenken over de nieuwe
HOOD en het nieuwe bestuur. Tijdens de bijeenkomsten van die commissie werd hij steeds meer
geïnteresseerd in een bestuursfunctie. André
heeft zin in de uitdaging om samen met andere
huurders van Ons Doel een fijne woonomgeving
te creëren.
André hoopt de komende jaren huurders enthousiast te maken om actief te worden bij de HOOD
en wil hen daarin goed begeleiden. Om zo de
slogan voor huurders, door huurders echt waar
te kunnen maken. “Het meest kijk ik uit naar de
inbreng van (nieuwe) leden van HOOD. Ik hoop
deze ideeën te kunnen verwezenlijken, samen
met de leden van HOOD.”

Daktuinendag op
de Iepenrode
Op warme zomerdagen is de temperatuur op straat voortaan gemiddeld drie graden lager. Bloemen en
vlinders verlevendigen het straatbeeld. En bij een plotselinge stortbui houden de nieuwe daktuinen
op de schuren aan de Iepenrode in
totaal maar liefst 10.000 liter water
extra vast, wat weer scheelt in
mogelijke overlast.
Dat werd allemaal mogelijk omdat
de buren in de Iepenrode bij elkaar
gingen zitten met een nieuw idee:
het aanleggen van daktuinen. Ons
Doel hielp graag en ook het Leidse
WOZ-fonds en de gemeente Leiden
ondersteunden het initiatief. Patty
Verkuylen, een van de initiatiefnemers: “Het leeft erg in de straat. Het
is heel goed voor de leefbaarheid,
en voor het milieu. Iedereen deed
mee.”
Goed idee
En zo kon je dan op zaterdag 16
november door een bedrijvige Iepenrode lopen waar de voordeuren
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wagenwijd openstonden, iedereen
elkaar hielp en op diverse plaatsen
heerlijke schalen met koekjes klaarstonden. Op de luchtfoto, genomen
vanuit een drone, oogt het indrukwekkend. Maar het was vooral ook
heel gezellig.
“Ik heb vandaag met mensen gepraat die ik alleen maar van gezicht
kende”, zegt Prita. Zij woont net een
jaar in de straat en vindt het een
heel mooi project. Ook Ine Godschalk, ze is inmiddels al weer aan
het vegen, is erg over de daktuinen
te spreken: “Heel mooi. Wat een
goed idee.”
Betere dakisolatie
Vooraf was tot in de details berekend hoeveel belasting de daken
per vierkante centimeter kunnen
hebben. Eelko Seval, directeur van
het bedrijf Topgroen, dat de tuinen
plaatste, vatte het kort samen: “Als
er een volwassen man over je dak
kan lopen, dan kan er ook een daktuin op.” En dat gebeurde dan ook
bij 31 schuren, waarvan er 15 twee-

onder-een-dak.
Daktuinen zijn voor veel mensen de
toekomst. Niet alleen houden ze
water vast, ze zorgen ook voor een
betere dakisolatie, en ze zijn dan
ook heel goed toepasbaar op veel
woningen. Seval: “Als het dak plat
is of een helling heeft van maximaal
vijf graden, dan zijn er veel mogelijkheden. In principe kan een groendak
ook op een hellend dak, alleen is de
systeemopbouw dan anders.” En als
je zonnepanelen hebt? “Geen probleem. Dat kan rustig samengaan.”
Ook Christoffel Klap, directeur
van Ons Doel was erbij. “Een mooi
project,” vindt hij, “en het past heel
mooi binnen ons beleid om als
woningbouwvereniging ook op het
gebied van duurzaamheid iets te
betekenen.”
Heeft u ook zo’n project in
gedachten? Patty Verkuylen
kan er alles over vertellen:
penningmeester@hood-leiden.nl
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CONTACT

Zo bereikt u
de HOOD!

Wil jij ook graag meedenken, meehelpen, iets doorgeven of iets vragen, maar
weet u niet precies hoe u ons kunt bereiken? Lees dan even goed deze pagina
door en ontdek op welke manieren u in contact kunt komen met de HOOD.

Via E-mail
isch eTelefonku
n u ons b

Telefonisch
7.
6 29 51 05 0
reiken via 0
eg
p
o
t gelijk
Wordt er nie
n
e
e
reek dan
nomen? Sp
t
in en u word
boodschap
r
aa
m
mogelijk,
zo spoedig
k
e
e
w
nen een
uiterlijk bin
.
e
teruggeb ld

Uiteraard kunt u ons ook via de mail bereiken. Dit doet u voor
algemene vragen via info@hood-leiden.nl. Wilt u een specifiek
bestuurslid bereiken? Dat kan ook! Namelijk via:
voorzitter@hood-leiden.nl, secretaris@hood-leiden.nl,
penningmeester@hood-leiden.nl of communicatie@hood-leiden.nl.

Via de website
Wilt u gewoon op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes of verslagen van voorgaande vergaderingen of bijenkomsten teruglezen?
Dat kan op de website www.hood-leiden.nl.

pp

Via Whatsa

sinds
kunt u ons
Daarnaast
whatsapp
kort ook op
n
eze berichte
bereiken. D
e keer per
worden twe
twoord.
week bean

Dag toekomstig Lid
van HOOD,
Wij als bestuur zijn op zoek naar jou, de huurder van Ons
Doel! En dan vooral als jij nog geen lid bent van de HOOD.
Maar waarom zou je lid worden van de HOOD? Dat is gelukkig geen moeilijke vraag en eenvoudig uit te leggen aan de
hand van deze drie punten.
1. LAAT JE HOREN!
Wij, als bestuursleden, vertegenwoordigen de belangen van de leden van de
huurdersorganisatie. Om dit zo goed mogelijk te doen hebben we natuurlijk zoveel mogelijk leden nodig. Leden die ook op z’n tijd hun mening willen geven, willen meedenken en uiteraard ook willen meebeslissen over zaken die ons aangaan.
2. KIES JE ROL
Als lid van de HOOD kies je zelf hoe actief jij wordt. Zo kan jij bijvoorbeeld meewerken in werkgroepen, af en toe een kritische blik op onze stukken werpen of
gewoon alleen maar meelezen met actuele zaken. Mocht jij zelf nog een goed
idee hebben, dan staat HOOD daar uiteraard voor open.
3. LAAT JE INFORMEREN!
Als lid van de HOOD word jij regelmatig op de hoogte gehouden van actuele
zaken die jou aangaan als huurder van Ons Doel. Dit doen we door regelmatig
nieuwsbrieven te sturen, op onze website artikelen over belangrijke ontwikkelingen te plaatsen en bij voldoende interesse themabijeenkomsten te organiseren.
En? Is jouw interesse gewekt? Ben jij ervoor in om HOOD als lid te versterken?
Of wil je nog meer informatie? Kijk dan op de website: www.hood-leiden.nl of
neem (vrijblijvend) contact op via info@hood-leiden.nl.

Per post

Het is ook nog steed
s mogelijk
om ons via de post
een brief te
sturen. Deze kunt u
sturen naar:
Milanenhorst 20
2317CG Leiden
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