
�  Klachtenafhandeling Ons Doel 
 

Elk jaar benaderen huurders het bestuur van HOOD met klachten over Ons 

Doel. Voor HOOD is het dan belangrijk om te weten of de klacht al bij Ons Doel 

bekend is. Wanneer dat niet zo is, en dat komt regelmatig voor, dan wordt de 

huurder eerst gevraagd het probleem met Ons Doel op te nemen. Soms hoort 

HOOD dan niets meer. We gaan er dan van uit dat de huurder er met Ons Doel 

uit is gekomen. Het komt echter ook voor dat huurders niet tevreden zijn over 

de manier waarop Ons Doel de klachten oppakt. Dat nu was voor het bestuur 

reden om eens dieper op de klachtenafhandeling van Ons Doel in te gaan.. 

 

Klachten altijd schriftelijk melden 

Tijdens een overleg tussen HOOD en de manager Wonen van Ons Doel, Erik 

Olijerhoek, kwam eerst een aantal typen klachten aan de orde. Wanneer een 

huurder een reparatieverzoek doet, is er nog geen sprake van een klacht. De 

huurder belt en als het goed is wordt de reparatie binnen redelijke termijn ver-

holpen. Maar wanneer de huurder vervolgens niet tevreden is over de manier 

waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd of wanneer reparatie uitblijft of te 

lang duurt, dan ontstaat een klacht. Huurder wordt dan geadviseerd om zo’n 

klacht altijd schriftelijk of via de email te melden. We hebben het dan over een 

onderhoudsklacht, maar er zijn natuurlijk ook klachten over de algehele staat 

van de woning, overlastklachten en klachten over de manier waarop medewer-

kers van Ons Doel met de afhandeling van klachten omgaan. 

 

Registreren, of niet  

Ons Doel heeft een registratiesysteem voor klachten. Het begint meestal bij een 

reparatieverzoek. Dat moet door Ons Doel worden vastgelegd. Maar wanneer de 

huurder een klacht heeft en deze niet schriftelijk meldt, maar het telefonisch pro-

beert te regelen, ontstaat er wel eens een probleem. Bij Ons Doel is men soms 

geneigd om de zaak op informele wijze op te lossen. Soms vindt de huurder de 

kwestie ernstig, maar vindt de medewerker van Ons Doel het eigenlijk wel mee-

vallen. Het kan ook zijn dat de medewerker er gewoon niet uitkomt, of hij of zij 

reageert niet of te laat. In zulke gevallen dreigt het gevaar dat het probleem te 

lang blijft bestaan. Dat levert in ieder geval een ontevreden huurder op. Daarom 

vraagt klachtenafhandeling inzet van zowel de huurder als van Ons Doel: schrif-

telijk melden en registreren. Uiteindelijk moet de zaak ook officieel worden afge-

sloten. En daar mankeert het volgens Olijerhoek nog wel eens aan. HOOD en 

Ons Doel bekijken nu hoe ze de interne procedure bij Ons Doel kunnen verbete-

ren. 
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(vervolg pagina 1) 

Uiteindelijk is er de Geschillencommissie 

Het kan natuurlijk voorkomen dat Ons Doel en een 

huurder er samen blijvend niet uitkomen. Wanneer het 

over de huurprijs gaat, of servicekosten, of onderhouds-

gebreken, kan de huurder zich het beste wenden tot de 

Huurcommissie. Meer informatie hierover vindt u op 

www.huurcommissie.nl. Wanneer het gaat over de ma-

nier waarop Ons Doel met de klacht is omgegaan, is er 

de Leidse Geschillencommissie. Bij Ons Doel kunt u 

daarover een informatiefolder opvragen, maar u kunt 

 

ook kijken op www.onsdoel.nl; click dan op “Huurinfo” 

en vervolgens op “Geschillencommissie”. Let op! Ook 

voor de Geschillencommissie is het van belang dat u 

zoveel mogelijk schriftelijk materiaal aanlevert. En dan 

gaat het niet alleen over uw klachtenmelding, maar ook 

over de brieven of emails die u van Ons Doel heeft ont-

vangen. Lees daarom, voordat u zich tot de Geschillen-

commissie wendt, de voorschriften van de commissie 

goed door. 

 

�  Principe-akkoord over                 
verhuurdersheffing 

 

Op 1 januari 2014 moet de nieuwe Woningwet ingaan. 

Met die wet zal de positie van woningcorporaties dras-

tisch worden gewijzigd. Minister Blok is eigenlijk van 

mening dat zij voortaan geen commerciële activiteiten 

mogen ontplooien. Daarnaast moeten zij in ieder geval 

tot 2018 jaarlijks een afdracht aan de staatskas doen.  

 

De huurders draaien er voor op 

Er is al een hele tijd veel te doen over de verhuurders-

heffing. Het kabinet vindt dat de woningcorporaties een 

grote bijdrage moeten leveren aan het begrotingstekort. 

Ook vinden zij dat veel huurders in Nederland te goed-

koop wonen. Daarom kunnen de huren omhoog. Dan 

 

 

stijgen de huurinkomsten, waardoor de corporaties de 

afdracht makkelijk kunnen betalen, aldus de politiek. Dit 

jaar kregen de meeste huurders een huurverhoging van 

tenminste 4%. Ruim boven de inflatie. Bij sommige ver-

huurders, niet bij Ons Doel, kregen de hogere midden-

inkomens zelfs een huurverhoging van 6,5%. Op de 

keper beschouwd is er dus geen sprake van een ver-

huurdersheffing, maar een verkapte belasting voor 

huurders. 

 

Gaat Aedes dan over onze centen? 

De verhuurders hebben zich lang tegen deze heffing 

verzet, maar nu is vereniging van woningcorporaties, 

Aedes, toch akkoord gegaan. Ons Doel is lid van Aedes 

en de leden moeten nog over het akkoord stemmen. 

HOOD zal er bij Ons Doel op aandringen om tegen te 

stemmen 

.

�  Woonzicht.nl op de schop 
 

Op 1 januari 2011 traden de gemeenten rondom Alphen a/d Rijn toe tot de regio Holland Rijnland. Dat had allerlei ge-

volgen, maar voor huurders en woningzoekenden was de belangrijkste ontwikkeling dat er een nieuwe huisvestings-

verordening moest komen. In die verordening wordt geregeld wie voor een woning in de regio in aanmerking komen, 

op welke manier de inschrijving moet gebeuren en welke voorrangsregels er gelden als meer mensen op een vrijge-

komen huurwoning reageren.  

 

Niet alleen maar verbeteringen 

De nieuwe verordening zal ingaan op 1 april 2014. De woningcorporaties grijpen dat moment aan om met een nieuwe 

website voor het woningaanbod te komen. Mensen die staan ingeschreven zullen automatisch worden overgezet naar 

het nieuwe systeem. De Leidse huurdersorganisaties, verenigd in de FHLO, hebben wel een aantal bezwaren tegen het 

nieuwe systeem aangevoerd. Zij vinden dat de Leidse huurders die al staan ingeschreven benadeeld worden ten opzich-

te van de huurders uit Alphen. Wel een verbetering is dat de zoektermijn voor stadsvernieuwingsurgenten is verlengd van 

1 jaar naar anderhalf jaar. 
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�  20 jaar Professorenpad 
Door Corrie Deutz  

 

Het is dit jaar 20 jaar geleden dat Ons Doel het complex Professorenpad opgeleverde. Voor de Bewonerscommissie 

Zuidoost een reden om dit te vieren met een feestelijke middag, vooral voor de bewoners van het eerste uur die er nog 

steeds wonen.

De dames van Er Welt een Traan 

 

Hapje, drankje en een lied 

Op zaterdag 29 juni 2013 was het zover.  Alle bewoners 

waren tussen 15 en 17 uur uitgenodigd voor een hapje en 

een drankje bij Professorenpad nr.1. I n totaal kwamen er 

ongeveer 70 mensen.  Het was mooi weer, zodat we buiten 

konden zitten aan de zijkant bij de ruimte van Radius en de 

woongroep. Het zag er gezellig uit. Vrijwilligers brachten 

drankjes rond en van de BBQ werd heerlijke saté en sjaslik 

gepresenteerd. De dameszanggroep “Er Welt een Traan” 

bracht op flamboyante wijze levensliederen ten gehore, die 

vaak werden meegezongen.  

Al met al een geslaagde middag, die mede mogelijk werd 

gemaakt door enige financiële steun van HOOD, woning-

corporatie Ons Doel, Radius Welzijn en het WOZ-fonds.

�  Ledenvergadering HOOD 
 

Op 21 mei jl. hield HOOD een ledenvergadering in 

Buurthuis De Pancrat. Onderwerpen waren onder meer 

het secretarieel en financieel jaarverslag over 2012 en 

mededelingen vanuit het bestuur en van de aanwezige 

leden. Dat zijn natuurlijk droge onderwerpen. Daarom 

nodigt het bestuur ook altijd een spreker uit om wat 

kleur aan de bijeenkomst te geven. Dit jaar was dat Aaf 

Verkade, bewoonster van het buurtje dat ook bekend-

staat als Havenwijk, waar zich erg veel woningen van 

Ons Doel bevinden. 

Binnenstedelijke natuur 

Het HOOD Nieuws heeft met een hoofdartikel al eens aan-

dacht besteed aan de dappere initiatieven van het ”Verka-

demeisje”, oftewel Aaf Verkade. De ledenvergadering werd 

opgefleurd door haar prachtige presentatie en bevlogen 

commentaar. En Aaf ontplooit nogal wat initiatieven in de 

Leidse binnenstad. Spraakmakend is “Kat uit de gracht”, 

kortweg KUG, waarbij er langs de kades van de grachten 

touwen zijn opgehangen, waarlangs jammerlijk te water 

geraakte katten op het droge kunnen klauteren. KUG heeft 

in middels in zeven andere plaatsen in Nederland navol-

ging gevonden. Een ander belangrijk initiatief is de “vis-

senmonitor”, een project van de Koninklijke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Er zijn een aantal 

grachten aangewezen waar tot 1 januari 2015 niet gevist 

zal worden. U kunt Aaf  snorkelend te water aantreffen, 

terwijl zij de biodiversiteit van het onderwaterleven in kaart 

brengt. Het was, kortom, een interessante en leuke en ook 

zeer Leidse lezing. 

Voor de agenda : 19 november a.s. 

Op 19 november a.s. houdt HOOD haar najaarsvergade-

ring in Buurtcentrum De Kooij, Driftstraat 49. U ontvangt 

daarvoor nog een officiële uitnodiging. 

N.B. Voor geïnteresseerden in de initiatieven van Aaf Ver-

kade en alle actieviteiten die in het Havenkwartier worden 

ontplooid: www.onderwaterinleiden.nl of 

twitter: @owinleiden. 

 

Colofon:  HOOD nieuws is een uitgave van Huurdersorganisatie 

Ons Doel en wordt gedrukt in een oplage van 725 exemplaren.  

Redactie: Jannie Cambier, Bram Kleijwegt, Maarten Kersten en 

Henri Zegers (Team Wonen). Drukkerij: Reprocentrum  

Rivierduinen Leiden
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Van de HOOD en de rand  

 

De gierzwaluwen van de Havenwijk 

Ook ver boven het wateroppervlak is 

er natuurbeschermings-activiteit in de 

wijk Tussen de Rijnen: omdat een 

groot complex woningen van Portaal 

aan de Waardgracht gesloopt gaat 

worden, is de grote gierzwaluwpopu-

latie in de kieren en dakpannen in de 

nok van van die sloopwoningen be-

dreigd. Om een nieuwe categorie 

daklozen in Leiden te voorkomen 

heeft De Gierzwaluw Werkgroep Lei-

den e.o. in de rest van de wijk, vooral 

in het Nieuw Groenhovencomplex, 37 

bewoners/gezinnen als nieuwe "huis-

bazen" geworven van de hoog in de 

lucht vliegende Portaal-huurders én 

de Ons Doel-woonmanager Erik 

Olijerhoek enthousiast gemaakt om 

mee te werken aan nieuwe behuizing. 

Bijvoorbeeld door voor € 5 een nest-

kast te kopen en in de nok van hun 

huis te laten ophangen. Er zijn nu 

onder leiding van werkgroeps-

coördinatrice Astrid van den Broek en 

haar collega Marjan Balkestein met 

een hoogwerker 85 nestkasten opge-

hangen, zowel bij huurders van Ons 

Doel, bij huurders van Portaal/Ymere 

als bij huiseigenaren in de wijk.  De 

oude bewoners van de Waardgracht, 

nu ja, de vogels dan, kunnen de ko-

mende jaren gelukkig weer gaan nes-

telen. De diertjes gebruiken die kast-

jes overigens uitsluitend voor het leg-

gen en uitbroeden van eitjes. Zodra 

de jongen groot genoeg zijn, vliegen 

alle “gezinsleden” uit en blijven ze 

permanent, ook slapend, in de lucht. 

Tót ze weer gaan paren en nestelen. 

Ze zoeken dan hun oude plekje op of,  

als dat door sloop verdwenen is, een 

leeg kastje in de buurt. De jongen 

zoeken uiteraard zowiezo een nieuwe 

nestelplaats, zij het pas na twee jaar. 

Het is een nuttig en erg interessant 

diertje (goed tegen insecten !), waar-

over een volgende keer meer. Ook 

hier geldt: geef je op of doneer een 

contributie!   

Kijk voor meer informatie op 

www.facebook.com/GierzwaluwWerk

groepLeiden of mail naar gierzwa-

luwwerkgroepleiden@gmail.com 

 

Nieuw Groenhoven steeds groener 

en schoner 

Leiden wordt steeds groener. Ook  

“Ons Doel-wijk" Nieuw Groenhoven” 

doet zijn naam steeds meer eer aan 

(zie ook het verslag van de ledenver-

gadering, elders in dit nummer). In juli 

haalde de wijk de krant met een 

grootscheepse grofvuilvisactie in de 

Oranjegracht. In samenwerking met 

de duikers van de brandweer en tien-

tallen wijkbewoners, onder wie een 

aantal kinderen, werden met de col-

lectieve “vvv” (vuil-vis-vangst) in 

slechts één deel van de Oranjegracht 

ongeveer 50 stuks grofvuil uit de 

gracht gevist, waaronder een 12-tal al 

dan niet complete fietsen en bromfiet-

sen. Grote verrassing was dat uit een 

oude Thomos een zeldzame Ameri-

kaanse rivierkreeft kwam wandelen. 

Verder was er een gekraakte kluis 

met een gat erin, een stuk of wat was-

rekjes, twee zware ijzeren staven van 

maar liefst meer dan 5 meter lengte 

en… een grote huishoudtrap. Of er 

enig verband is tussen deze  voor-

werpen is niet bekend.... Misschien 

legt de politie ook nog wel verband 

met de aanhangwagen vol dozen met 

nieuw serviesgoed die vorig jaar bij 

zo’n wijkactie in de Waardgracht “aan 

de haak bleef hangen”…  

 

Huurcommissie schort huurverho-

ging van sommige woningcorpora-

ties op 

In de Wet op het overleg huurders 

verhuurder is vastgelegd dat huur-

dersorganisaties adviesrecht hebben 

op beleidsonderwerpen die het be-

lang van de huurders raken. Begin dit 

jaar was er nogal wat geharrewar 

rondom de inkomensafhankelijke 

huurverhoging. Een enkele verhuur-

der heeft dit jaar nagelaten de huur-

dersorganisatie om advies te vragen. 

Andere verhuurders, waaronder Por-

taal, stuurden de huurverhogingsbrie-

ven al de deur uit, terwijl het advies 

van de huurdersorganisatie nog niet 

binnen was. De Huurcommissie heeft 

geoordeeld dat dat een schending 

van de wet is en dat de huurverho-

ging daarom pas een maand later 

mag ingaan. 
 

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 


