
  Huurbeleid       
Ons Doel 

 
Alle huurders van Ons Doel hebben 
enige tijd geleden de zogeheten 
huuraanzegging gekregen. Dat le-
verde vermoedelijk weinig verras-
singen op: 2,3%. Dat had ook al in 
alle kranten gestaan. Maar achter 
de huurverhoging gaat het Huurbe-
leid van Ons Doel schuil. En dat is 
gewijzigd. HOOD bracht advies uit 
en .... het beleid is nog niet af.  
 

Belangrijkste wijzigingen 
Er is de afgelopen periode veel ver-
anderd op het gebied van de huur-
prijzen. Juli vorig jaar werden de 
energielabels ingevoerd. Wanneer 
een woning een goede energiepres-
tatie levert gaat de huurwaarde 
(puntentelling) omhoog. Wanneer 
die slecht is gaat de huurwaarde 
omlaag. In oktober volgden de 
schaarstepunten. Dat wil zeggen dat 
huurwoningen in gebieden waar de 
huizenprijzen hoog zijn er 15 of 25 
punten bij kregen. Leiden is zo’n 
schaarstegebied en daardoor gingen 
de huurwaardes tussen de € 70 en  
€ 115 omhoog. En dan was er nog 
de maatregel aangekondigd dat 
huishoudens met een bruto-inkomen 
hoger dan € 43.000 een extra huur-
verhoging mochten krijgen van 5%. 
Ons Doel hanteert een zogeheten 
streefhurenbeleid. Dat wil zeggen 
dat de huur van leegkomende wo-
ningen wordt opgetrokken naar 75% 
of 78% van de maximale huurwaar-
de. Of het het hogere of lagere per-

centage wordt is afhankelijk van de 
energieprestatie van de woning.  

Toen het Kabinet de schaarstepun-
ten aankondigde was de eerste re-
actie van Ons Doel dat daar geen 
gebruik van zou worden gemaakt. 
Aangezien de huurwaarde door de 
schaarstepunten was gestegen, 
zouden de percentages van 75% en 
78% worden verlaagd.  

In het voorjaar kreeg HOOD een 
adviesaanvraag voor het nieuwe 
huurbeleid. De belangrijkste wijzi-
gingen was dat de streefhuurpercen-
tages wel zouden worden gehand-
haafd, dus inclusief de schaarste-
punten. Dat betekent een forse 
huurstijging voor nieuwe huurders. 
Als motivatie voor deze maatregel 
noemde Ons Doel de hoge belastin-
gen die het Kabinet de woningcorpo-
raties oplegt. Wel kondigde Ons 
Doel aan af te zullen zien van de 
extra huurverhoging voor hogere 
inkomens.  

 
Advies HOOD 
HOOD zei in haar advies begrip te 
hebben voor de gewijzigde financië-
le omstandigheden, maar dat Ons 
Doel de huurders wel wat had uit te 
leggen. Er werd immers teruggeko-
men op een eerdere belofte en dat 
ten nadele van de huurders. Tevre-
den was HOOD over het afzien van 
de extra huurverhoging, ook wel 
bekend als gluurverhoging. In de 
komende periode voeren Ons Doel 
en HOOD overleg over het huurbe-
leid. Daarbij zal speciale aandacht 
worden besteed aan jonge starters.
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  De kattenbrigade van Verkade,  of:  
het grachtleven in Nieuw Groenhoven 

 

“HOOD-wijk” Nieuw Groenhoven heeft een wereld-
primeur ! Verrijkte de universiteit de stad eerder al 
met het KOG (Kamerlingh Onnes Gebouw aan de 
Steenschuur), Nieuw Groenhoven verrijkt Leiden nu 
met het…KUG ! Oplettende HOOD-leden, vooral uit 
Nieuw Groenhoven,  hebben er vast al wel van ge-
hoord of het met eigen ogen gezien, vanaf een brug 
verbaasd naar vreemde objecten starend, maar hier 
doen we het voor u nog maar eens even uit de doe-
ken:  het is het Kat Uit de Gracht project..! Toeristen 
maar ook nietsvermoedende Leienaars  kijken her 
en der verbaasd op langs de vele wateren in de Ha-
venwijk en omgeving: op veel plaatsen hangen lan-
ge touwen langs de wallekant in het water. Het 
zijn…kattenklimtouwen. Onze mauwende en vanwe-
ge hun huidige gevoel van veiligheid natuurlijk nu 
volop spinnende HOOD-genoten hebben zelfs hun 
eigen website: www.katuitdegracht.nl . U kunt ook 
mailen naar info@katuitdegracht.nl. 

 

Natte katten 
Op de site en in de diverse folders/flyers die bewo-
ners en instanties van de site kunnen downloaden en 
eventueel voor promotiedoeleinden kunnen gebrui-
ken , staat als korte toelichting: “Kat uit de gracht 
helpt katten op het droge. In veel waterrijke wijken in 
Nederland verdrinken katten na een val in het water. 
In de Havenwijk in Leiden richtten buurtgenoten “Kat 
uit de Gracht” op, om dit in hun wijk te voorkomen. 
KUG bedacht de kattenklimtouwen : stevige klim-

touwen die in fraaie bogen langs de kant hangen en 
waarlangs katten op de kant kunnen klimmen”.  En 
inderdaad: drie jaar na de start zijn er al dertien  
Leidse katten gezien die zo een nat pak hebben 
overleefd. Bovendien zijn door alerte wijkgenoten ook 
nog eens zestien zwemmende katten uit de grachten 
gered. Maar KUG wil liever voorkómen dat katten te 
water raken: door o.a. auto's, honden en windvlagen 
(theoretisch ook door kattenmeppers, maar die zijn 
hier nog niet echt aangetoond). Daarom geeft KUG 
via de website en media ook voorlichting over deze 
mogelijkheden en over hoe baasjes hun katten op de 
kant kunnen houden.   

 

Pas op voor Snorkelaars 
Daarnaast is er nog een ander opvallend fenomeen 
in de wijk, die grofweg omsloten is door Haven, He-
rengracht, Oosterkerkstraat, Waardgracht en Binnen 
Oostsingel : er zijn aan dukdalven, bruggen en ka-
demuren van de grachten opvallende, soms zelfs 
vreemde bordjes aangebracht. Het ene gaat over de 
kattentouwen, een ander maant tot voorzichtig varen 
vanwege nestelende watervogels, weer een ander 
waarschuwt dat de volgende brug maar 70 cm hoog 
is en men beter de Zuidsingel niet helemaal kan afva-
ren. Zo leest men: “Keer om”, “Rustig keren”, “U na-
dert watervogelbroedgebied”,  jazelfs: ….“Pas op 
voor snorkelaars…!”  

Hoezo...snorkelaars??? Nou, gewoon, mensen met 
flippers oftewel zwemvliezen, en luchtpijpjes oftewel 
snorkels, die deels op en deels onder het waterop-
pervlak  kunnen worden aangetroffen terwijl ze rond-
dobberen over of zelfs onderduiken in met name de 
Oranjegracht, Waardgracht, Zuidsingel, Kijfgracht en 
Minnebroersgracht. Binnenkort, zo gaat het gerucht, 
worden zelfs ook nog onderwaterborden aange-
bracht! Niet dat vissen kunnen lezen, dus ook niet om 
ze te waarschuwen voor de snorkelaars, maar meer 
bedoeld als informatie voor eerdergenoemde snorke-
lende onderwaterbiologen, die thans in onze grach-
ten nog niet zijn toegelaten, maar binnenkort ver-
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moedelijk wel zullen kunnen worden gesignaleerd in 
het opmerkelijk heldere water.  Er valt namelijk wel 
een gunstige beslissing te verwachten op de inge-
diende vergunningsaanvraag...  Verbaasde buurtbe-
woners en toeristen meenden al enkele keren een 
vreemde grote oranje dolfijn of vis door de gracht te 
zien zwemmen, die later een vis-onderzoekster bleek 
te zijn, getooid met een oranjekleurige uitrusting die 
niets te maken heeft met de oranje vlaggenzee op de 
Oranjegracht ter gelegenheid van het naderende EK 
Voetbal. Die uitrusting bestaat uit een snorkel en een 
bolle veiligheidsboei, die héél even de indruk geeft 
van een dolfijnenrug,  én een oranje vlaggetje.  Het 
betrof een dame die bezig was met een test-
snorkeltocht waarbij de visstand van de grachten in 
kaart werd gebracht, onder andere met een onderwa-
tercamera. We verklappen niet wie deze “dolfijn” was,  
want ook dit wetenschappelijke flipperen mag offici-
eel van gemeentewege nog niet, ook niet als test; het 
wordt tijdelijk dan ook niet meer gedaan en het wach-
ten is dus op een officiële vergunning.  

 
Tussen de Rijnen 
Dit waterrijke waterrijkje, dit vreemde vrijstaatje  
“Tussen de Rijnen”, kent ook al een aantal kunstma-
tig aangelegde eilanden: de zogenaamde Watertui-
nen. Zo liggen er vijf grote drijvende tuinen in de Ha-
ven, tot groot plezier van bewoners en toeristen. En 
de enkele jaren geleden aangebrachte (maar door 
golfslag te instabiel gebleken) “Wilgenschepen” zijn 
inmiddels vervangen door vijf nieuwe miniwater-
tuintjes. Dit, omdat bleek dat de watervogels gretig 
gebruik maakten van de aangeboden nestelplaatsen. 
De gemeente, de Vogelbescherming en wijkbewo-
ners, wilden samen daarom graag aan die vraag vol-
doen. Voeg daar nog aan toe dat op het Looiersplein 
de voormalige zandbak is omgetoverd tot een ge-
meenschappelijke wijk-kruidentuin en dat er voor nut-
tige waterwerkzaamheden door vrij(staat)willigers 
ook een heuse wijkkano klaarligt, dat er inmiddels 
een heel team mensen bezig is met al deze leefbaar-
heidprojecten, dan heeft u alle ingrediënten bijelkaar 
voor het nieuwste Leidse exportprodukt: men heeft 
nu al vanuit 11 steden in heel Nederland contact ge-
legd met onze binnenwaterpiraten... KUG geeft in die 
plaatsen voorlichting en ondersteuning. 

Het initiatief tot dit alles is ontegenzeggelijk genomen 
door de super-actieve wijk-en-water-vrijwilligster Aaf 
Verkade, in de wijk bekend als Aafke of het Verka-
demeisje. Haar werk is behalve op de al genoemde 
KUG-site ook te volgen op Verkademeisje.nl, Water-
tuinen.nl en OnderwaterinLeiden.nl.  Ze heeft in haar 
enthousiasme ook een aantal buurtgenoten als het 
ware aan de touwen meegesleept en “over de brug” 
laten komen met daadwerkelijke steun: Pieter de 
Jong van de Zuidsingel, die de borden maakt, Halbe 
Nicolai die voor KUG tekent, en Eelco en Annette die 
de wijkkano ter beschikking stelden, vormen een 
hecht team, naast de talloze mensen die dikke 
scheepstrossen of gymnastiektouwen leverden voor 
de “kattetrappen”. Daarover in een volgende afleve-
ring meer.  Niet onvermeld mag hier nog blijven dat 
het team geweldige steun ondervindt van de, in Aaf’s 
eigen woorden. “nieuwe, leuke en enthousiaste wa-
tercoördinator van de gemeente”. Dat is Marcel Belt, 
de man die ook met volle kracht vooruit gaat waar het 
het toekomstige singelpark, de stadsnatuur en de 
bescherming van vogels betreft. 

Er valt nog veel en veel meer over Aaf, haar “water-
staat”-trawanten, de actieve Havenwijkbewoners en 
hun avonturen te vertellen, maar dat zal wegens 
plaatsgebrek helaas nog even moeten wachten tot 
het volgende HN-nummer. Sponsoring en donaties in 
geld en natura  zijn intussen van harte welkom ! Die 
zijn niet alleen hard nodig voor het materiaal en de 
promotiecampagnes, maar ook om vanuit Leiden 
elders in Nederland soortgelijke initiatieven een zetje 
te geven en soms ook alvast te beginnen, katten el-
ders voor een verdrinkingsdood te behoeden. Post-
adres: Kijfgracht 12, 2312 RZ 
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  Van de HOOD en 
de rand 

Leidse huurdersfederatie in de 
problemen 
Zoals u misschien wel weet, zijn de 
vier Leidse huurdersorganisaties 
verenigd in de Federatie van Huur-
dersorganisaties van Leiden en 
Omstreken (FHLO). Naast HOOD 
zijn dat HBV Leiden (Portaal), 
BRES (SLS Wonen) en de HBE 
(Sleutels).  
Gedurende 2011 bleek dat er een 
fundamenteel verschil van mening 
bestond tussen de HBE en de an-
dere drie organisaties.  
De HBE was van mening dat het 
werk van de FHLO alleen door vrij-
willigers moet worden gedaan. Inci-
denteel kan deskundig advies wor-
den ingewonnen. Voorts moet de 
FHLO zich alleen bezighouden met 
Leidse zaken en niet met zaken van 
de regio Holland Rijnland (bijvoor-
beeld Woonzicht.nl). De contributie 
voor de federatie zou dan ook lager 
uitpakken.  
De andere lidorganisaties waren 
van mening dat de onderwerpen 
waarmee de FHLO zich bemoeit zo 
Colofon 

 HOOD nieuws is een uitgave van Huurders-

organisatie Ons Doel en wordt gedrukt in een 

oplage van 750 exemplaren.  

Redactie: Jannie Cambier, Bram Kleijwegt, 

Maarten Kersten en Henri Zegers (Team 

Wonen). 

Drukkerij: Reprocentrum Rivierduinen Leiden 

ingewikkeld zijn dat er behoefte is 
aan vaste adviseurs. Die moeten 
ook de continuïteit van de federatie 
waarborgen. Het beleid van de 
FHLO wordt gemaakt door de vrij-
willige vertegenwoordigers van de 
lidorganisaties, maar daarbij is de 
hulp van professionals nodig. Daar-
naast waren zij van mening dat het 
Leidse geluid in Holland Rijnland 
moet worden gehoord. 
In 2011 zijn er meerdere pogingen 
gedaan om tot een vergelijk te ko-
men. Uiteindelijk bleek dat niet te 
lukken, waarna het lidmaatschap 
van de HBE begin 2012 werd be-
ëindigd 
 
Het Gebouw bereikt hoogste punt 
Inzending van toekomstig bewoner, 
Robert van Geenen 
Op 29 maart j.l. was ik samen met 
andere toekomstige bewoners, die 
zich al hadden ingeschreven voor 
een woning in Het Gebouw uitge-
nodigd om de feestelijkheden 
rondom het bereiken van het hoog-
ste punt van de bouw bij te wonen. 
Naast de groep aspirant bewoners, 
waren ook vertegenwoordigers van 
alle partners, betrokken bij de ont-
wikkeling, de bouw, het beheer als 
ook de organisaties die na de ople-
vering hun intrek gaan nemen in het 
complex aanwezig. 
Nadat Ben Noorlander, bestuurder 
van Ons doel en wethouder Frank 
de Wit kort wat woorden hadden 
gewijd aan het project, was het 
moment aangebroken, waarop met 
een symbolische handeling het 
hoogste punt werd gemarkeerd. 
Leerlingen van de scholen die hun 
nieuwe onderkomen krijgen in Het 
Gebouw plaatsten vlaggen op drie 
van de vier hoeken van een vier-
kante betonnen plaat die vervo- 

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 ant-
woordapparaat inspreken, dat regelmatig 
wordt afgeluisterd. Vergeet niet uw tele-
foonnummer te vermelden, dan bellen wij 
u terug.  
Of stuur een e-mail naar:  
info@hood-leiden.nl  

 
gens door een kraan omhoog ge-
hesen werd om uiteindelijk boven 
op één van de liftschachten ge-
plaatst te worden. 
Na afloop van dit ceremoniële ge-
deelte werd het groepje aanwezige 
toekomstige bewoners uitgenodigd 
door medewerkers van Ons Doel 
om en petit comité deel te nemen 
aan een rondleiding binnenin het 
complex.  
Bijzonder onderdeel was de moge-
lijkheid om rond te rondlopen in en 
het bekijken van de individuele wo-
ningen in aanbouw. Voor mij bete-
kende dat een aantal trappen op 
naar de zesde en hoogste verdie-
ping van toren 1. 
Behalve de unieke kans om de ei-
gen toekomstige woning, en com-
plex in aanbouw te kunnen betre-
den, vond ik het erg leuk om vast 
contact te maken met een aantal 
toekomstige buren. Bij iedereen 
was een groot en terecht enthou-
siasme merkbaar voor dit unieke 
project. 
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