
 
 

 
 
 
 
 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 
 

Maandag  19 mei 2014 
Buurthuis  ‘De Pancrat’ 

Middelstegracht  85 
Leiden 

Aanvang  19.30 uur 
Zaal open vanaf 19.00 uur 

Agenda: 
1. Opening  door de voorzitter dhr. Arie Korteweg. 
2. Vaststelling agenda 
3. In- en uitgaande post 
4. Mededelingen vanuit het bestuur 
5. Mededelingen vanuit de leden 
6. Verslag Algemene Ledenvergadering 19 november 2013 

 
7. “Een nieuwe aanpak voor bewonersparticipatie”  

door dhr. Marcel Suitela, medewerker bij het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) 
(toelichting z.o.z.) 
 

8. Uitleg over het nieuwe systeem woonruimteverdeling  
door dhr. Henri Zegers, medewerker Team Wonen bij het Amsterdams Steunpunt 
Wonen (ASW) (toelichting z.o.z) 
 

9. Korte pauze 
10. Goedkeuring concept-jaarverslag 2013 
11. Goedkeuring financieel-jaarverlag 2013 
12. Verslag kascommissie 
13. Wat verder ter tafel komt 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
 
Het concept jaar- en financieel verslag 2013 is: 
opvraagbaar via e-mail: info@hood-leiden 
of telefonisch op te vragen bij het secretariaat, tel.: 071 - 5214410 
 
Punt 10 van de agenda wordt toegelicht door dhr. Henri Zegers, Team Wonen. 
Punt 11 van de agenda wordt toegelicht door mw. An de Vetten, penningmeester HOOD. 
 
 
Namens het bestuur, 
J. Cambier,  
secretaris. 



Toelichting bij de agenda voor 19 mei 2014. 
 
 
Punt 7: 
Thema “een nieuwe aanpak voor bewonersparticipatie” 
Marcel Suitela werkt bij het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) van waaruit hij in 
Amsterdam Osdorp twee projecten begeleidt in het kader van de zogeheten 
“bewonersgestuurde wijkontwikkeling” (BGW). 
Het project BGW beoogt een methodische aanpak om (van onderop) met alle 
belanghebbenden uit de wijk bewonersactiviteiten een impuls te geven. Kenmerk is dat 
bewoners bepalend worden voor de thema’s die opgepakt moeten worden en zich samen 
zodanig gaan organiseren zodat zij met elkaar duurzame en (maatschappelijk/economisch) 
renderende initiatieven realiseren.  
De aanpak is geïnspireerd op de zogeheten Kwanda methode. Zie ook de link naar 
http://www.kwanda.nl/. In Osdorp lopen twee trajecten parallel die door het ASW worden 
begeleid. Want naast BGW Nieuw West is ook het project van de Lucas Community volop in 
ontwikkeling. 
Vanuit het perspectief van huurdersorganisaties en bewonerscommissies is het interessant na 
te denken over wat hun rol kan zijn bij de ontwikkeling van hun buurt. Hoe inspireer en 
ondersteun je je achterban om gezamenlijke zaken op te pakken, waarbij ook de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de bewoners komt te liggen. Het heeft alles te 
maken met motivatie en organisatiekracht.  
Marcel zal een inleiding geven van de aanpak in Nieuw West en daarbij ingaan op wat tot nu 
toe is geleerd en wat je wel en wat je niet moet doen. Samen met de aanwezigen geeft hij een 
demonstratie van de werkvormen die worden gebruikt om buurtbewoners te activeren. 
 
Punt 8: 
Nieuw systeem woonruimteverdeling 
Vanuit de bewonerscommissie Zuid-Oost kwam de vraag meer te willen weten over het 
nieuwe systeem woonruimteverdeling: Woningnet.  
Stel je zit net boven de inkomensgrens om nog in aanmerking te komen voor een sociale 
huurwoning. Je partner valt weg of je raakt je werk kwijt en hierdoor daalt je inkomen onder 
de toegestane grens. Hoe verder? 
Dhr. Henri Zegers zal het nieuwe systeem toelichten en daarbij de vragen van de 
bewonerscommissie beantwoorden. 
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