
�  4% huurverhoging 
Door gemodder met de belastingdienst  

 

Ons Doel had dit jaar de bedoeling om gebruik te maken van de inkomensaf-

hankelijke huurverhoging, waarbij de stijging voor sommige huurders kon op-

lopen tot 6,5%. Maar doordat de belastingdienst onvoldoende is voorbereid om 

inkomensgegevens te leveren blijft de huurverhoging voor vrijwel iedereen 

beperkt tot 4%. Voor het eerst sinds jaren een percentage ruim boven de infla-

tie. Toch nog fors vindt HOOD. En het zijn juist de huurders met een lager in-

komen die hierdoor getroffen worden. 

 

Onduidelijkheid tot de laatste snik 

Al vorig jaar hebben HOOD en Ons Doel afgesproken in een vroeg stadium 

overleg te zullen voeren over het meerjarig huurbeleid. Van dat voornemen 

kwam weinig terecht, omdat lang onduidelijkheid bleef bestaan waar het met het 

woonbeleid in Nederland naar toe zou gaan. Eerst viel Rutte 1 en toen was het 

wachten op de verkiezingsuitslag en op het regeerakkoord van het nieuwe Kabi-

net. Daarna was het wachten op de uitwerking door Minister Blok voor Wonen 

en Rijksdienst. Toen hij zijn beleid presenteerde bleek er geen meerderheid in 

de Eerste Kamer te vinden te zijn en het zou uiteindelijk tot half februari van dit 

jaar duren voordat het inmiddels berucht geworden Woonakkoord werd bereikt. 

Nu, een paar weken verder, blijkt de belastingdienst niet in staat om inkomens-

gegevens tijdig en op een betrouwbare manier beschikbaar te stellen. 

 

Gluurverhoging en Verhuurdersheffing  

Aanvankelijk kondigde Ons Doel aan gebruik te willen maken van de mogelijk-

heid om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Ondanks be-

zuinigingen op de eigen organisatie, de doorgaande verkoop van eengezinswo-

ningen en het bijstellen van de onderhoudsplannen, waren extra inkomsten vol-

gens Ons Doel noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de door de regering op-

gelegde Verhuurdersheffing. Dit jaar gaat het om een bedrag van 1,7 miljoen 

euro en dat groeit naar jaarlijks 2 miljoen. HOOD heeft met tegenzin positief over 

dit voornemen geadviseerd. Hoewel de verhuurdersheffing de corporaties lijkt te 

treffen, zijn toch vooral de huurders de dupe. Waar huiseigenaren in hoge mate 

worden ontzien, fungeren de huurders als flappentap voor het Rijk om het begro-

tingstekort te beperken. HOOD kan er mee instemmen dat huishoudens met een 

hoger inkomen meer moeten bijdragen dan de lagere inkomens, maar dan moe-

ten ze wel gelijk worden behandeld als huiseigenaren. Bovendien dienen derge-

lijke heffingen direct door de belastingdienst te worden geïnd en niet via de wo-

ningcorporaties. Met de Nederlandse Woonbond, verwacht HOOD dat deze  
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maatregel om redenen van privacy en (on)doelma-

tigheid uiteindelijk bij het Europese Hof zal sneuvelen. 

Daar is echter veel tijd voor nodig en dan heeft de rege-

ring het geld al binnen. 

Kwaliteit en streefhuurbeleid 

Positief is HOOD over het feit dat Ons Doel, anders dan 

veel andere woningcorporaties, het streefhuurbeleid 

overeind houdt. Dat betekent dat de huren worden afge-

topt. Wanneer een woning tenminste het energielabel C 

heeft en de huur is lager dan 78% van de maximale 

huur (puntenhuur), dan krijgen de huurders 4% huur-

verhoging. Is de huur hoger dan 78% van de punten-

huur dan krijgt de huurder, ongeacht het inkomen, het 

inflatiepercentage van 2,5%. Voor woningen die bene-

den energielabel C scoren (ze hebben dan D-G) ligt het 

streefhuurpercentage op 75%. Een andere bescher-

mende maatregel van Ons Doel is dat woningen die de 

huurgrens, ook wel liberalisatiegrens genoemd, naderen 

worden afgetopt op die huurgrens (op dit moment          

€ 681,02). Daarmee blijven die woningen binnen de 

sociale woningvoorraad. 

Inflatie en lage inkomens 

Er wordt op dit moment nogal opgelucht gereageerd 

over het feit dat de inkomensafhankelijke huurverhoging 

niet doorgaat. HOOD deelt die opluchting niet. Voor de 

lagere inkomens is 1,5% boven de inflatie toch een ern-

stige aderlating op het besteedbaar inkomen. Huurders 

met huurtoeslag worden daar maar gedeeltelijk voor 

gecompenseerd. Bovendien zal de inflatie door de ho-

gere huren alleen maar worden aangewakkerd. Voor 

volgend jaar betekent dat een hoger inflatiepercentage 

en dus opnieuw nog hogere uitgaven voor de huurwo-

ning. Daar komt nog eens bij dat de inkomensafhanke-

lijke huurverhoging voor 2014 niet van de baan is. Als 

de belastingdienst er in slaagt haar zaken beter op orde 

te krijgen komt de hele discussie opnieuw terug. Geen 

enkele reden tot juichen dus. 

 

 

�  SU & AN 
 

In het nieuwsbulletin “thuis” van Ons Doel (september) 

2012 stond een artikel over de ontmoetingsruimte Su & 

An in de Surinamestraat. Voor HOOD aanleiding om er 

ook een bezoek af te leggen. Daar aangekomen raken 

we in gesprek met Wil Spies. Zij is samen met Frans 

Bakker de drijvende kracht achter Su & An. 

Activiteiten in het ontmoetingscentrum 

Om de ontmoetingsruimte Su & An te vinden vragen we 

de weg aan een vriendelijke meneer die voor een kleur-

rijke schuur staat aan de voorkant van de flat. Hij blijkt 

de man te zijn van Wil Spies, dus dat treft.  De ingang 

van de ontmoetingsruimte blijkt aan de zijkant van de 

flat te zijn en de ingang wordt door een muurschildering 

aangegeven. (Zie foto.) 

De kelderbox van de flat blijkt herbergt een sfeervolle 

ontmoetingsruimte. In deze huiskamer is overdag ieder-

een welkom om binnen te lopen  om koffie te drinken 

(behalve op vrijdag). De avonden zijn meer bedoeld 

voor vergaderingen of groepsbijeenkomsten. Daarmee 

heeft de ontmoetingsruimte ook een buurtfunctie. Zo is  

 

 

 

er een breiclub, een Marokkaanse vrouwenclub en een 

dieetclub. Maar niet  alleen vrouwen weten Su & An te 

vinden, zoals de kaartclub. Deze groepen beheren zelf 

hun activiteiten. 

Terras gewenst 

De grote wens van Wil is een buitenterras voor het 

huiskamer project. Als Ons Doel een extra deur aan 

Ingang Su & An, Surinamestraat  
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brengt kunnen moeders vanuit de huiskamer toezicht 

houden op hun kinderen op het  speelveld. Wil en Frans  

Bakker hebben een goed contact met Ons Doel, dus er 

is volle vertrouwen dat die deur er ook gaat komen! 

Wil Spies aan tafel in Su & An 

  

“Het Gebouw” en buurtinitiatieven 

Eenmaal in gesprek blijkt Wil zich met een enorme hoe-

veel activiteiten in de Kooi bezig te houden en is de 

buurtkamer eigenlijk maar één van haar vele bezighe-

den in de buurt. Zo is het onder meer de bedoeling dat 

er een buurtbus komt dat gaat dienen als een soort van 

verplaatsbaar koffie-terras. De komst van de bus kan 

bijvoorbeeld door middel van flyers worden aangekon-

digd. 

Zij ijvert ook voor een buurtmuseum. Er wordt nu een 

expositie voorbereid met als thema: “Mijn schooltijd”. 

Deze tijdelijke expositie kan georganiseerd worden in de 

bibliotheek die in “Het Gebouw” komt. De geplande da-

tum voor de tentoonstelling is vanaf 13 juni. Iedereen 

wordt daarom opgeroepen om te kijken of er nog oude 

foto’s of verhalen zijn van mensen die vroeger op een 

school in de Kooi/Leiden Noord les hebben gehad. Dus 

lezers van dit HOOD-Nieuws …. kom op. 

Het is overigens de bedoeling meer gebruik te gaan 

maken van mogelijkheden die “Het Gebouw” biedt. Zo 

wordt er vanaf september een Bingo voor de wijk geor-

ganiseerd, waarbij Libertas de catering verzorgt. Dit is 

een grootschalige activiteit dat niet in de huiskamer kan 

worden gehouden. Die is daarvoor te klein. 

Viswedstijd, ringweg en politiek 

Maar ook buiten worden dingen georganiseerd. Zo is er 

in mei en juni de jaarlijks terugkerende viswedstrijd aan 

de Zijl. Een aparte voor kinderen en daarna een voor 

volwassenen waar vrouwen zich niet onbetuigd in laten, 

zij vormen zelfs de meerderheid van de deelnemers. 

(Wel moet worden gezegd dat de mannen veelal de 

wormpjes aan het haakje doen en de gevangen vis 

weer van het griezelige haakje halen, dat dan weer 

wel…. Dus het blijft toch een stoere sport. Dat ter ge-

ruststelling van de macho-lezers van het HOOD-

nieuws.)  

Behalve bovengenoemde activiteiten blijkt Wil ook be-

trokken bij een reeks van allerlei overleggroepen met 

een politieke lading. Bijvoorbeeld de Ringweg Oost, de 

verkeersontwikkeling en nieuwbouwplannen voor het 

Kooiplein, “Tuin van Noord”, en bezuinigingen op buurt-

werk. Zelfs burgemeester Lenferink is op bezoek ge-

weest in de huiskamer om over deze onderwerpen aan 

de tand gevoeld te worden!   

Zitgedeelte de huiskamer 

De huiskamer is te vinden in een kelderbox aan de 

rechterkant van de middelste flat in de Surinamestraat 

tegenover “Het Gebouw”. De entree is te herkennen aan 

een grote muurschildering. Iedereen die nog oude foto’s 

of aandenken heeft aan de schooltijd in de Kooi of 

Groenoord wordt opgeroepen contact op te nemen met 

Wil Spies, telefoonnummer 06-25128999. Wil kan de 

foto’s inscannen, zodat u de originelen kunt houden. 

Colofon HOOD nieuws is een uitgave van Huurdersorganisatie 

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
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�  Burgemeester op bezoek in de Meelbox 
 

V.l.n.r.: Rene Verdel (wijkmanager), Aaf Verkade, de heer H.Lenferink 

(burgemeester) en Romano Antonacci (schrijver/chef-kok) 

Burgemeester Lenferink heeft onlangs tijdens een rondlei-

ding door de Havenwijk en het complex Nieuw Groenho-

ven van Ons Doel de Buurtkamer "De Meelbox" van Ons 

Doel bezocht. Hij werd in deze "huurdershuiskamer" aan 

het Looiersplein rondgeleid door twee leden van de bewo-

nerscommissie, tevens beheerders en activiteiten-

organisatoren in dat wijkzaaltje: Martin Tetteroo en Roma-

no Antonacci. De wijkrondleiding vond verder plaats in het 

gezelschap van de gemeentelijke wijkmanager Rene   

Verdel. De burgemeester had ook een informatief gesprek 

met de inmiddels landelijk bekende Aaf Verkade om te 

praten over haar activiteiten zoals o.a. het project "Kat uit 

de Gracht", de inmiddels gerealiseerde plannen voor een 

visreservaat in de wijk, de watervogel-eilanden en "ver-

keersborden" voor schippers in de grachten van de wijk en 

natuurlijk de kruidentuin in het voormalige kinderspeel-

plaatsje op de parkeerplaats aan de Waardgracht. Pro-

jecten waarvoor in veel gevallen de medewerking en zelf-

werkzaamheid van de buurtbewoners dringend nodig is! 

Over deze unieke wijkacties zal zij binnenkort uitgebreid 

praten en filmpjes laten zien tijdens de algemene leden-

vergadering van de HOOD, waarvoor u dezer dagen de 

uitnodiging binnenkrijgt. 

De twee beheerders over het hoge bezoek: "De burge-

meester was zeer geïnteresseerd in de activiteiten van de 

Meelbox. We hebben hem in het kort verteld welke activi-

teiten we hebben, zoals 3 wekelijkse koffie-ochtenden, 

club om kaarten te maken, schilderclub, sjoelmiddagen en 

gezamenlijke maaltijden. De burgemeester heeft herhaal-

delijk zijn enthousiasme over de Meelbox uitgesproken." 

Martin: "Tot slot had ik de ijdele moed om te vragen of ik 

een foto mocht maken en dat mocht. De burgemeester 

deed zelfs zijn jas uit....!!" Een bijzondere ontmoeting zo-

maar op een woensdagmiddag in buurtkamer de Meelbox. 

Van de HOOD en de rand  

 

Ledenvergadering HOOD 

HOOD organiseert op 21 mei a.s. 

haar ledenvergadering. Plaats: Buurt-

centrum De Pancrat, Middelstegracht 

85. Zaal open 19.00 uur. 

Op de agenda staan onder meer, het 

secretarieel en financieel jaarverslag. 

Aaf Verkade (zie bericht hierboven) 

zal een presentatie geven over de 

wijkacties rondom de Oranjewaard-

gracht. 

De vergaderstukken treft u twee we-

ken van tevoren aan op de website 

van HOOD: www.hood-leiden.nl. 

 

Woondebat 

Op 12 maart jl. organiseerde de 

FHLO in samenwerking met Portaal 

Leiden een woondebat in het gebouw 

Nieuwe Energie. Gesproken werd 

over de gevolgen van het regerings-

beleid voor het Woonbeleid in Leiden. 

HOOD is lid van de FHLO en daar-

mee medeorganisator. 

 

HOOD behartigt huurdersbelangenHOOD behartigt huurdersbelangenHOOD behartigt huurdersbelangenHOOD 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 gesprek een 

bezoek wilt brengen aan ons kantoor, ver-

zoeken wij u  telefonisch contact met ons op 

te nemen, waarna wij een afspraak met u 

maken. 
Tel : 071 Tel : 071 Tel : 071 Tel : 071 ––––    512 22 06512 22 06512 22 06512 22 06     

U kunt bij geen gehoor altijd ons antwoord-

apparaat inspreken, dat regelmatig wordt 

afgeluisterd. Vergeet niet uw telefoonnum-

mer te vermelden, dan bellen wij u terug.  

Of stuur een e-mail naar:  

info@hood-leiden.nl 


