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Het nieuwe Kabinet kondigde bij 
het aantreden een groot aantal 
maatregelen aan die een verslech-
tering van de positie voor huurders 
en woningcorporaties betekenden. 
De afgelopen maanden werd met 
spanning afgewacht of minister 
Donner de wijzingen op tijd door de 
Kamer zou krijgen. Dat is niet he-
lemaal gelukt. 
 

Huurverhoging 1,3% 
Het eerste dat huurders van de 
maatregelen merken is het percen-
tage waarmee de huur op 1 juli a.s. 
mag stijgen. Hiermee is niets bijzon-
ders aan de hand, want net als de 
voorafgaande jaren wordt de inflatie 
gevolgd en in 2010 was dat 1,3 %. 

Energielabels opgenomen in het 
puntensysteem 
Wat wel een zeker effect heeft is de 
opname van de zogeheten energie-
labels in het puntensysteem. Hoe 
slechter een woning scoort op ener-
giegebied, hoe lager de punten. Een 
goed geïsoleerde woning krijgt er 
juist punten bij. Voor zittende huur-
ders heeft dit voorlopig geen gevol-
gen. Maar bij nieuwe verhuringen 
kan de prijs wel hoger of lager zijn. 

Meer punten schaarstegebieden 
De minister heeft aangekondigd dat 
in gebieden waar de woningmarkt 
erg onder druk staat, de huurwonin-
gen een extra puntenopslag krijgen. 

Leiden is zo’n schaarstegebied. Op 
dit moment is de regeling nog niet 
bekend, maar deze zal wel op 1 juli 
a.s. ingaan (zie ook Huurverhoging 
Ons Doel op pagina 2). 
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Nog geen 5% extra voor hoge  
inkomens  Regeringsbeleid         
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 Buurtbemiddeling 
 Beleid Ons Doel  

Wat de minister nog niet voor elkaar 
heeft gekregen is de extra huurver-
hoging voor huishoudens met een 
inkomen boven € 43.000. Hiervoor 
moet er een aantal wetten worden 
gewijzigd en daar is meer tijd voor 
nodig. 

 Woondebat nr.  2  
 Van de HOOD en de 

rand: gemengde be-
richten 

 

 Ledenvergadering 
HOOD 19 april  

  
Op 19 april aanstaande houdt 
HOOD haar ledenvergadering. 
Plaats: Lorenzhof                       
(toegang via  Zoeterwoudsesingel). 
Tijd: 20.00 uur (zaal open 19.30 
uur). 
 
Op de agenda staan ondermeer het 
secretarieel en het financieel jaar-
verslag over 2010. De heer Noor-
lander, directeur van Ons Doel, zal 
zijn plannen voor een nieuw onder-
nemingsplan presenteren. 

Alle leden van HOOD zijn hierbij van 
harte uitgenodigd. De agenda, de 
jaarstukken en het verslag van de 
vorige ledenvergadering kunt u op-
vragen.  
Telefoonnummer 071-5214410 of 
info@hood-leiden.nl Spreek uw 
naam en adres duidelijk in, dan wor-
den de stukken zo spoedig mogelijk 
naar u verzonden.

mailto:info@hood-leiden.nl


 Buurtbemiddeling 
 

In buurten wonen we vaak dicht op elkaar en daardoor kunnen ergernissen, problemen en ruzies ontstaan. In 
sommige gevallen wordt de politie erbij gehaald en dat maakt de zaak niet altijd beter.  

Buurtbemiddeling kan dan goed helpen. Enkele klachten welke aan buurtbemiddeling kunnen worden voorgelegd 
zijn o.a.: geluidsoverlast, rommel in het trappenhuis, overlast van huisdieren, pesterijen, vernielingen en parkeer-
problematiek.  

Om in aanmerking te komen voor bemiddeling moeten u en uw buren de wens uitspreken om met elkaar te praten 
en naar een oplossing zoeken. Er moet geen sprake van geweld zijn. Voordeel van buurtbemiddeling is dat het 
vertrouwelijk is, gratis is, en buurtbemiddelaars onpartijdig en onafhankelijk zijn. Mocht u van hulp gebruik willen 
maken, kunt u telefonisch contact opnemen met de coördinator Buurtbemiddeling (06-52637119) of   
www.buurtbemiddeling.libertasleiden.nl om een aanvraag voor buurtbemiddeling in te dienen. 

 

 

 Huurverhoging: 
beleid Ons Doel 

 
Op de eerste pagina is het landelijk 
huurbeleid uiteengezet. Hier vindt 
u een overzicht van de manier 
waarop Ons Doel het zal toepas-
sen. 
 
Verhoging 1,3% 
Net als voorgaande jaren volgt Ons 
Doel het landelijk beleid. HOOD 
heeft eerder bedongen dat er bij 
een huurverhoging van tenminste 
2% ruimte zou zijn voor zogeheten 
differentiatie. Dat wil zeggen dat 
sommige complexen een hogere 
huurverhoging kunnen krijgen en 
andere complexen minder. Dat zou 

 
Colofon HOOD nieuws is een uit-
gave van Huurdersorganisatie Ons 
Doel en wordt gedrukt in een opla-
ge van 2500 exemplaren.  
Redactie: Jannie Cambier, Bram 
Kleijwegt, Maarten Kersten en Henri 
Zegers (Team Wonen). Drukkerij: 
Reprocentrum Rivierduinen Leiden 

 

afhankelijk worden gesteld van het 
huidige huurniveau van die com-
plexen. Bij de huidige lage inflatie is 
daarvoor geen ruimte. 

 
Huurlabels toegepast 
Ons Doel heeft voor al haar wonin-
gen de huurlabels al laten vaststel-
len. Per 1 juli zullen deze labels 
worden opgenomen in het punten-
systeem. Het kan dus zijn dat de 
punten er dit jaar heel anders zullen 
uitzien dan in voorgaande jaren. 
Voor woningen met de labels A, B 
of C wordt de streefhuur verhoogd 
van 75% naar 78%. Woningen die 
minder goed zijn geïsoleerd en dus 
een lager energielabel hebben, be-
houden de streefhuur van 75% van 
de maximaal toegestane huur. 

 
Uitgestelde huurverhoging 
In het complex Parelvissers worden 
al geruime tijd ingrijpende werk-
zaamheden uitgevoerd. Met de be-
wonerscommissie is afgesproken 
dat de huurders de huurverhoging-
wel aangezegd krijgen, maar in de 

 

zelfde brief staat dat zij die niet 
hoeven te betalen. Dat zal pas ge-
beuren wanneer de werkzaamhe-
den helemaal klaar zijn. De huur-
verhoging wordt daarmee dus uit-
gesteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanpassing streefhuren 
Zoals u al eerder kon lezen, zullen 
de huurwoningen in Leiden er ver-
moedelijk extra punten bij krijgen. 
Leiden wordt beschouwd als 
schaarstegebied. Op het moment 
van het verschijnen van deze 
nieuwsbrief is nog niet duidelijk hoe 
dit gaat uitpakken. Ons Doel heeft 
aangekondigd de streefhuren zono-
dig te verlagen, waardoor het huur-
niveau gelijk blijft met hetgeen nu is 
afgesproken.  
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 Woondebat 
nummer 2 

 

Nadat Portaal Leiden in 2010 een 
Woondebat had georganiseerd, 
was op 10 maart jongstleden de 
beurt aan Woningstichting Ons 
Doel. Op een Woondebat komen 
professionals en belangstellenden 
op een informele wijze bijeen om 
“het wonen” in Leiden te bespre-
ken. Kernthema’s waren deze keer 
ruimte voor de middeninkomens 
op de Leidse woningmarkt en de 
omvang en toegankelijkheid van de 
sociale woningvoorraad. 
 

De wethouder gaat voor de       
middengroepen 
Directe aanleiding voor het debat 
was de publicatie van een zestal 
onderzoeken naar de Leidse wo-
ningmarkt. De eerste inleider van 
het debat was Cees Oosterwijk, van 
adviesbureau BMC, die in opdracht 
van de gemeente vier onderzoeken 
uitvoerde en die nu een overzicht 
gaf van de uitkomsten van alle on-
derzoeken. Hij constateerde dat de 
middengroepen in Leiden te weinig 
aan bod komen. Volgens hem heeft 
dat vooral te maken met de samen-
stelling van de woningvoorraad. 
Door de nieuwe wetgeving vanuit 
Europa hebben huishoudens met 
een middeninkomen geen toegang 
meer tot de sociale woningvoorraad 
en de koopwoningen zijn over het 
algemeen te duur. 

De tweede inleider, hoogleraar en 
voormalig lid van de VROM Raad, 
Peter Boelhouwer, kwam tot een 
vergelijkbare conclusie. Hij zocht de 
oorzaken vooral in het overheidsbe-
leid en vond dat huurders en kopers 

ongelijk worden behandeld, waarbij 
de huurders momenteel aan het 
kortste eind trekken. Voor de nabije 
toekomst voorzag hij een belangrij-
ke verandering van de woning-
markt. Er zal een eind komen aan 
de dynamiek en kopers en huurders  
zullen minder verhuizen. Daardoor 
zal er een tweedeling ontstaan van 
insiders en outsiders: de starters op 
de woningmarkt worden dus de  
dupe. 

In het debat dat volgde, maakte 
wethouder Van Woensel duidelijk 
dat hij ruimte wil maken voor de 
middengroepen. Volgens hem is er 
in Leiden nog genoeg ruimte om 
woningen toe te voegen. Hij noem-
de als voorbeeld het Stationskwar-
tier. De aanwezige corporatiedirec-
teuren dachten daar anders over. 
Zij zijn onvoldoende in staat om aan 
de vraag van de middengroepen 
tegemoet te komen. Het ontbreekt 
hen aan de financiële middelen en 
bouwlocaties. Beter is het om de 
randgemeenten van Leiden bij deze 
opgave te betrekken. Zij werden 
bijgevallen door de aanwezige be-
stuurders van huurdersorganisaties. 

 
Garanties voor de lagere inkomens 
Het tweede deel van het debat con-
centreerde zich vooral op de om-
vang van de sociale woningvoor-
raad. Als opmaat voor het debat en 
voor de komende discussie in de 
gemeenteraad had de Federatie 
van Huurdersorganisaties van Lei-
den en Omstreken (FHLO) een ma-
nifest uitgebracht, waarin aandacht 
werd gevraagd voor de beschik-
baarheid van sociale huurwoningen. 
De woordvoerder van de FHLO 
vroeg om garanties voor de huis-
vesting van de lagere inkomens-

groepen. Niet de omvang van de 
voorraad moet centraal staan, maar 
de kans dat mensen een huis kun-
nen vinden. De corporaties konden 
zich vinden in dit uitgangspunt en 
gaven aan hierover te willen onder-
handelen. 

Verder sprak de FHLO uit dat ook 
de lagere inkomens moeten kunnen 
profiteren van lagere woonlasten 
door energiemaatregelen. Verder 
kan herstructurering in Leiden al-
leen doorgaan als de middengroe-
pen een betaalbaar alternatief wordt 
geboden. 

HOOD is medeoprichter en lid van 
de FHLO. 

 
Melden van klachten bij Ons Doel 

Heeft u een onderhoudsklacht of 
wilt u klagen over een ander on-
derwerp? Neem dan eerst contact 
op met Ons Doel: 

Tel: 071 – 522 20 25 
Storingslijn: 071 – 521 40 29 

www.onsdoel.nl 
 
HOOD behartigt huurdersbelangen 

samen met u 
 
Heeft u suggesties, ideeën? Zit u 
met vragen of problemen waar u 
samen met Ons Doel niet uitkomt? 

Bel ons dan. 
Wanneer U voor een persoonlijk 
gesprek een bezoek wilt brengen 
aan ons kantoor, verzoeken wij u  
telefonisch contact met ons op te 
nemen, waarna wij een afspraak 
met u maken. 

Tel : 071 – 512 22 06 
 
U kunt bij geen gehoor altijd ons 
antwoordapparaat inspreken, dat 
regelmatig wordt afgeluisterd. Ver-
geet niet uw telefoonnummer te 
vermelden, dan bellen wij u terug.  
Of stuur een e-mail naar: 
info@hood-leiden.nl  

 
 

3



 Van de HOOD en 
de rand 

 
Nieuw Groenhoven 
In het OD-complex Nieuw Groen-
hoven waren, zoals al eerder ge-
meld, de openbare galerijvloeren 
van de eerste etages in een slechte 
staat. De bovenlaag brokkelde af en 
er ontstonden lekkages. De groot-
scheepse vernieuwing van de hele 
galerijvloer ging gepaard met nogal 
wat overlast. Dat was vooral te wij-
ten aan het late aanvangstijdstip. 
Het voor september geplande pro-
ject werd pas in november en de-
cember uitgevoerd. Het betekende 
dus regen-, storm- en koudepro-
blemen,  flapperende zeilen, dag en 
nacht loeiende droogmachines, 
stank van oplosmiddelen binnen de 
huizen e.d.  
De bewonerscommissie werd aan-
vankelijk nergens in gekend, maar 
werd wel op eigen initiatief en na 
klachten van enkele bewoners keu-
rig door de aannemers in het verde-
re verloop betrokken.  Bemoeienis 
door een daar wonend BC/HOOD-
vertegenwoordiger voorkwam tus-
sentijds een aantal keren al te hin-
derlijke situaties.  
Inmiddels liggen de betreffende 
vloeren er pico bello bij, zijn de 
“scherpe kantjes” van de werk-
zaamheden met het management 
 
Samenstelling bestuur HOOD 
Voorzitter:  Arie Korteweg 
Vice-voorzitter: Bram Kleijwegt 
Secretaris: Jannie Cambier 
Penningmeester:An de Vetten 
Lid:  Maarten Kersten  
Aspirant leden: Gerard v/d Meulen 
   Ank Brokaar 
  Ton Faas 

van Ons Doel geëvalueerd en is 
men zojuist begonnen met het laat-
ste blok aan dezelfde gracht. Over 
de verwerking van de uitkomsten 
van de evaluatie in de nieuwe aan-
pak, of over de planning zelf is de 
BC overigens nog niet geïnfor-
meerd. 
 

Legionella 
Na een gelukkig negatief uitgeval-
len onderzoek naar het eventuele 
voorkomen van de legionellabacte-
rie in de gemeenschappelijke blok-
waterleidingen van Nieuw Groen-
hoven, heeft OD besloten tot het 
laten aanbrengen van keerkleppen 
in alle woningen. Dit belemmert le-
gionella en voorkomt het versprei-
den ervan door het hele complex. 
Hiertoe hebben het bedrijf WTN en 
de technische dienst van OD van    
februari tot april met enkele onder-
brekingen, vertragingen en tegen-
slagen een groot deel van het com-
plex aangepakt.  
Omdat er maar een paar gemeen-
schappelijke hoofdkranen in het 
complex zijn, betekende dit, dat alle 
bewoners wekenlang of  's morgens 
of  's  middags van het leidingwater 
werden afgesloten en met emmer-
tjes en pannetjes water moesten 
sparen voor de rest van de dag.  
Daar de planning af en toe ver-
schoof (overigens zonder bericht-
geving vooraf) bleek dit sparen 
soms een week of langer voor niets 
te zijn geweest. Het toegezegde 
onderzoek naar het gelijktijdig en 
dus voordelig oplossen van de be-
hoefte aan individuele watermeters 
heeft niet plaatsgevonden.  
De Bewonerscommissie, die pas in 
tweede instantie en op eigen ver-
zoek betrokken raakte, en daardoor  

aan de communicatie hier en daar 
nog wat kon bijdragen, zal de hele 
gang van zaken uiteraard met OD 
gaan evalueren.  
 

Brandbrief 
De HOOD is onlangs binnen de 
Federatie van Huurdersorganisaties 
in Leiden en Omstreken (FHLO) 
actief betrokken geweest bij het 
opstellen van het Manifest Wonen 
(zie ook elders dit nummer), een 
“Brandbrief aan de politiek” en een 
persbericht over de dreigende ge-
volgen van landelijk en Europees 
beleid voor de Leidse, de provincia-
le en de regionale woonagenda. De 
relatie werd gelegd met de Provin-
ciale Statenverkiezingen en de 
daaruit resulterende samenstelling 
van de Eerste Kamer.  
In de brandbrief werd de provinciale 
kandidaat-vertegenwoordigers van 
de politieke partijen gevraagd, pu-
bliekelijk hun mening te geven over 
het woonbeleid. Daarop kwamen 
van slechts de SGP en de Partij 
voor de Dieren reacties.  
Radio en Nieuwsbrief “Sleutel-
stad.nl” hebben aandacht aan de 
brief besteed. Het Leidsch Dagblad 
helaas niet, omdat men vond dat er 
aan de woonproblematiek al vol-
doende aandacht was besteed. De 
mening in een “brandbrief” van de 
Leidse huurders, verenigd in de 
FHLO, had volgens betreffende re-
dacteur geen nieuwswaarde.... 
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