
�  Wat had u gehad willen hebben?  
over leefsti j len en een nieuwjaarswens  

 

We willen allemaal “goed wonen”. Maar wat bedoelen we daarmee? 

Volkshuisvesters zijn er vanouds vanuit gegaan dat de woonwensen van jon-

geren en ouderen, vrijgezellen en mensen met kinderen, armen en rijken ver-

schillen. In de nieuwste Nota Wonen van de Gemeente Leiden wordt daarnaast 

echter een nieuwe indeling gepresenteerd: de indeling naar leefstijl. Dat is zo 

gek nog niet. Onze samenleving is multicultureel, of we het willen of niet. Niet 

alleen omdat onze afkomst verschilt, maar evengoed omdat we in werelden met 

verschillende waarden of mentaliteit leven en er dus een verschillende leefstijl 

op na houden. De Nota Wonen onderscheidt grofweg vier leefstijlen.  

 

De blauwe leefstijl: ambitie en controle 

In de blauwe wereld staat presteren centraal. Deze groep is over het algemeen 

zeer ambitieus en ziet een succesvolle carrière als een belangrijk doel in het 

leven. Hierbij maakt men gebruik van een tomeloze inzet, analytische capacitei-

ten en assertiviteit, maar ook bedachtzaamheid; beslissingen worden welover-

wogen genomen. Mensen in de blauwe wereld zijn directief ingesteld; men houdt 

de touwtjes graag in handen.  De basiswaarde is ‘controle’. 

De blauwe wereld houdt van luxe en mooie dingen en is gevoelig voor status. 

Dat men een succesvolle carrière heeft opgebouwd (of daarmee bezig is) mag 

immers best getoond worden.  

Rode leefstijl: vrijheid en flexibiliteit  

Consumenten die tot de rode wereld horen beschrijven zichzelf als intelligent, 

eigenzinnig en zelfbewust. Voor de rode wereld is er in het leven meer dan al-

leen werk, het gezin of de buurt. Genieten is een sleutelbegrip en een belangrijk 

onderscheid met de blauwe wereld. Voor ‘blauw’ zijn werk en carrière allesbepa-

lend, terwijl ‘rood’ ook tijd wil inruimen voor culturele ontwikkeling en het maken 

van verre reizen.  

De gele leefstijl: betrokkenheid en harmonie 

De gele wereld staat voor een groepsgerichte en extraverte instelling. Deze con-

sumenten hechten veel waarde aan goede (gezellige) sociale contacten, zowel 

in de buurt waar men woont als op het werk. Men heeft een open instelling, voelt 

zich erg betrokken bij anderen en is altijd bereid om een ander te helpen. Har-

monie en evenwicht zijn belangrijke drijfveren voor deze consumenten. Hierbij 

gaat het zowel om harmonie tussen buren als harmonie tussen werk en privé.  
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Omgeving Liviuslaan, Roomburg, in de sneeuw. Foto Ton Faas 

 

(vervolg pagina 1) 

 

De groene leefstijl: geborgenheid en zekerheid 

De groene wereld is eveneens groepsgericht, maar is 

veel meer naar binnen gericht dan de gele wereld. Men 

leidt een rustig leven en beweegt zich in een kleine 

kring van familie, vrienden en/of buren waarmee men 

intensieve contacten heeft. De wereld is wat dat betreft 

niet erg groot voor de groenen. Men typeert zichzelf als 

kalm, rustig en serieus. Privacy is erg belangrijk; de 

groene consument trekt zich dan ook graag terug in de 

eigen woning. 

Maar de werkelijkheid is niet zo eenvoudig 

Je kunt er naar streven om woningen en woonomgeving 

zo vorm te geven, dat mensen met één bepaalde leef-

stijl zich er prettig voelen. De Nota Wonen van de ge-

meente streeft daarnaar. Maar intussen wonen we nu 

vaak om allerlei redenen door elkaar. We zien nogal 

eens dat mensen die al heel lang in hun buurt wonen 

van het gele of groene type zijn. Daar komen dan jonge-

re mensen tussen wonen van de blauwe of vooral rode 

leefstijl, die veel minder waarde hechten aan de sociale 

omgang in hun woonomgeving. Dat veroorzaakt nogal 

eens onvrede. 

  

 

 

 

De indeling in vier soorten leefstijlen is een vereenvou-

diging van de werkelijkheid. De maatschappij is een 

bonte mengeling van waarden, mentaliteiten, tradities 

en meer. Dat kan leuk zijn, maar ook problemen geven. 

Het kan alleen maar leuk zijn en prettig blijven als je 

empathie kunt opbrengen, d.w.z. je kunnen verplaatsen 

in de gevoelens van een ander. 

 

Wij wensen u hele fijne feestdagen toe. Verder een 

goede en vooral veilige jaarwisseling, een in alle 

opzichten kleurrijk jaar (geel, rood, groen, blauw), 

een heel goede gezondheid en veel geluk, maar 

vooral ook veel saamhorigheid in de wijk. 

 

Namens het bestuur van HOOD 

Arie Korteweg, voorzitter

 

Ed Meijer  

Op zaterdag 17 november jl. overleed Ed Meijer. Zijn 

uitvaart vond plaats op vrijdag 23 november vanuit de 

St. Petruskerk.  Ed heeft in 2011 tijdens het jaarlijks 

terugkerend etentje met de bewonerscommissies en 

HOOD afscheid genomen als secretaris van de bewo-

nerscommissie Zuid-Oost. Voor de bewoners uit de   

omgeving van het Professorenpad, voor HOOD en voor 

Ons Doel heeft Ed zich vele jaren met energie en en-

thousiasme ingezet. 

HOOD gedenkt Ed met veel respect. 

 

�  Ledenvergadering HOOD 
Op 20 november jl. hield HOOD haar najaarsvergade-

ring in de Lorenzhof. Op de agenda stonden de goed-

keuring van het Beleidsplan en de begroting voor 2013, 

de voortgang van het nieuwe Sociaal Statuut Leiden en 

het thema “hoe om te gaan met burenoverlast”. 

 

Beleidsplan en begroting goedgekeurd 

Dat gebeurde zonder al te veel discussie. In het be-

leidsplan noemt HOOD het meerjaren-huurbeleid als 

belangrijkste prioriteit voor het nieuwe jaar. Het Kabinet 

vraagt grote offers van de woningcorporaties en het is 

daarom onvermijdelijk dat Ons Doel het huur-  
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beleid zal bijstellen. HOOD zal alle zeilen moeten bijzet-

ten om de betaalbaarheid van de huurwoningen te 

waarborgen. 

Mandaat Sociaal Statuut 

Bestuurslid Bram Kleijwegt gaf een presentatie over het 

Sociaal Statuut dat in de maak is. Daarin staan de rech-

ten beschreven van huurders die met sloop of renovatie 

te maken krijgen. Een aantal belangrijke discussiepun-

ten tussen de huurdersorganisaties en corporaties is 

nog onbeslist. De leden gaven het bestuur mandaat om 

de discussie tot een goed einde te brengen. 

Burenoverlast 

Manager Wonen, Erik Olijerhoek, gaf uitleg over de wij-

ze waarop Ons Doel omgaat met burenoverlast. Uit-

gangspunt is dat buren er samen uitkomen. Aan de 

hand van een aantal praktijkvoorbeelden beschreef hij 

de aanpak. Dat kwam hem wel op kritische opmerkin-

gen uit de zaal te staan. Het was duidelijk dat niet 

iedereen tevreden is over Ons Doel. HOOD zal daar in 

het overleg veel aandacht aan besteden.

 

 

�  Huurarlarm door               
regeringsbeleid 

 

Het nieuwe Kabinet heeft aangekondigd de huursector 

ingrijpend te willen hervormen. Verhuurders van socia-

le huurwoningen moeten vanaf 1 januari 2013 een hef-

fing van 50 miljoen euro per jaar afdragen, oplopend 

tot 2 miljard in 2017. Om dat mogelijk te maken kunnen 

de huren in de komende jaren drastisch worden ver-

hoogd. De protesten tegen dit beleid zwellen aan. Te 

hopen is dat de regering na het foutje over de premie 

ziektekosten opnieuw een blauwtje gaat lopen. 

Plannen lijken onuitvoerbaar 

In het voorstel van de regering wordt het puntenstelsel 

afgeschaft. De maximale huur wordt voortaan afgegren-

deld op 4,5% van de WOZ-waarde van de woning. Ieder 

jaar stellen gemeentes die waarde vast op basis van de 

prijzen van verkochte woningen. Een voorbeeld: als de 

WOZ-waarde (= verkoopwaarde) € 180.000 bedraagt, 

dan mag de jaarlijkse huur € 8.100 bedragen, oftewel    

€ 675 per maand. In binnensteden is die prijs doorgaans 

veel hoger dan de huidige maximale huur. Maar voor 

grote delen van het land zou het juist huurverlaging be-

tekenen. Dat geldt zelfs voor Leiden, waar buiten de 

singels veel kleine woningen staan. De verhuurders 

krijgen dan juist minder inkomsten in plaats van meer. 

Er wordt nu al beweerd dat een groot aantal woningcor-

poraties failliet zal gaan. 

Huurverhoging naar inkomen 

Even erg lijken de plannen die de regering voor de 

huurders in petto heeft. Voortaan bepaalt het inkomen  

 

 

de jaarlijkse huurverhoging. Een huishouden met een 

inkomen tot € 34.085 betaalt dan een verhoging van de 

inflatie (is op dit moment 2,5%) en daarbovenop nog 

eens 1,5%. Per 1 januari 2013 wordt deze inkomens-

grens verhoogd naar € 34.229. Voor inkomens tussen   

€ 34.229 en € 43.000 wordt het inflatie plus 2,5% en 

voor huishoudens met een inkomen boven de € 43.000 

wordt het zelfs inflatie plus 6,5%. De belastingdienst 

moet de verhuurders de inkomensgegevens gaan ver-

schaffen. De plannen houden geen enkele rekening met 

een plotselinge inkomensdaling van huurders. Een situ-

atie die zich bij oplopende werkeloosheid veelvuldig zal 

voordoen. 

FHLO in het geweer 

De vertegenwoordiger van HOOD in de Federatie van 

Huurdersorganisaties van Leiden en Omstreken (FHLO) 

heeft in een open brief aan de politiek kritische kantte-

keningen geplaatst bij de woonparagraaf uit het Re-

geerakkoord. Dat leidde tot positieve reacties van ver-

schillende oppositiepartijen. Het Leidsch Dagblad be-

steedde er een groot artikel aan. Namens de regerings-

partijen kwam Jacques Monasch van de PvdA met een 

reactie die meer vragen opriep dan werden beantwoord. 

Een deel van zijn reactie bleek onjuist.  

Onderteken de petitie 

De Nederlandse Woonbond heeft een petitie tegen de 

plannen opgesteld die u op internet kunt ondertekenen. 

Ga daarvoor naar http://huuralarm.petities.nl/. In de 

volgende nieuwsbrief zullen we zeker op dit onderwerp 

terugkomen.
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�  Jan Schipperprijs voor Jannie van der Steen 
 

Op 15 november 2006 overleed Jan Schipper, bestuurslid en voormalig voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging 

Leiden. Jan vertegenwoordigde de huurders in onderhandelingen met de gemeente over teveel betaalde OZB. In 2005 

is het WOZ-fonds opgericht. De prijs is genoemd naar de man, die zoveel heeft betekend voor de Leidse huurders en 

aan de basis van het fonds heeft gestaan. 

Doel van het WOZ-fonds is het teveel betaalde geld dat door de gemeente in het fonds is gestort, te besteden aan initia-

tieven van huurders om de leefbaarheid te verbeteren. Tweejaarlijks, tijdens de bijeenkomst van de aanvragers voor een 

subsidie uit het WOZ-fonds, wordt deze prijs in de vorm van een oorkonde, bloemen en eeuwige roem uitgereikt aan een 

persoon of organisatie die volgens de aanwezige huurders het origineelst en effectiefst de doelstelling van het fonds in 

de aanvraag heeft verwerkt.  

Dit najaar kozen de aanwezigen het kook-project in ’t Trefpunt aan het  Professorenpad. Mw. Jannie van der Steen ont-

ving de prijs als voortrekker van een klein groepje dames, dat éénmaal per veertien dagen kookt voor een groep van ca. 

25 ouderen. Jannie van der Steen doet verder veel vrijwilligerswerk voor Radius. Vanuit het WOZ-fonds is haar een sub-

sidie toegekend voor de aanschaf van een nieuw gasfornuis. 

 

 

Van de HOOD en de rand  

Leids Woondebat 

In februari 2013 organiseert de FHLO 

een openbaar woondebat. De plaat-

selijke woningcorporaties hebben hun 

financiële en personele medewerking 

aangeboden. Het thema dat de FHLO 

opportuun acht en daarom nu in-

brengt, is: "De gevolgen van het Re-

geerakkoord voor de Leidse huursec-

tor". Tijd en plaats worden bekend-

gemaakt op www.hood-leiden.nl. 

Colofon HOOD nieuws is een uitgave van 

Huurdersorganisatie Ons Doel en wordt 

gedrukt in een oplage van 720 exemplaren.  

Redactie: Jannie Cambier, Bram Kleijwegt, 

Maarten Kersten en Henri Zegers (Team 

Wonen). Drukkerij: Reprocentrum  

Rivierduinen Leiden 

Ons Doel en Libertas tekenen   

overeenkomst zorgwoningen 

De directeuren van Ons Doel en Li-

bertas ondertekenden op 18 oktober 

jl. de huurovereenkomst voor 20 

zorgwoningen in Het Gebouw in Lei-

den Noord. Libertas zal in deze een-

heden vanaf begin volgend jaar  

groepswonen voor ouderen met de-

mentie realiseren. Huiselijkheid staat 

centraal in deze woonvorm. Zes á 

zeven bewoners hebben gezamenlijk 

een ruime woonkamer en ieder een 

eigen tweekamerappartement. Vol-

gens de formule zorgeloos wonen 

levert het zorgteam van Libertas zorg 

aan huis voor deze groep bewoners. 

 

Groot Leids Milieudebat 

De FHLO zal ook medewerking verle-

nen aan de organisatie van het eerste 

grote Leidse Milieudebat, dat ergens 

in januari zal plaatsvinden. Deze con-

ferentie wordt belegd door de Stich-

ting Energiek Leiden en zal de eerste 

zijn in een reeks. Deze eerste ener-

gie- en milieu-bijeenkomst gaat over 

allerlei sectoren van de Leidse maat-

schappij: huurwoningen, eigen woon-

bezit, publieke sector, bedrijfsleven, 

verkeer, duurzaamheid, allerlei soor-

ten alternatieve energie. Later in het 

jaar zal aan alleen de huursector een 

aparte vervolgbijeenkomst worden 

gewijd. 
 

HOOD behartigt huurdersbelangen HOOD behartigt huurdersbelangen HOOD behartigt huurdersbelangen HOOD behartigt huurdersbelangen 

ssssaaaamen met umen met umen met umen met u    
 
Heeft u suggesties, ideeën? Zit u met 

vragen of problemen waar u samen 

met Ons Doel niet uitkomt? 

Bel ons dan.Bel ons dan.Bel ons dan.Bel ons dan. 

Wanneer U voor een persoonlijk ge-

sprek een bezoek wilt brengen aan 

ons kantoor, verzoeken wij u  telefo-

nisch contact met ons op te nemen, 

waarna wij een afspraak met u ma-

ken. 

Tel : 071 Tel : 071 Tel : 071 Tel : 071 –––– 512 22 06 512 22 06 512 22 06 512 22 06     
U kunt bij geen gehoor altijd ons ant-

woordapparaat inspreken, dat regel-

matig wordt afgeluisterd. Vergeet niet 

uw telefoonnummer te vermelden, 

dan bellen wij u terug.  

Of stuur een e-mail naar:  

info@hood-leiden.nl 

Kijk ook eens op  

www.hood-leiden.nl. 


