
�  Nieuwe Woningwet naar 2e Kamer 
 

Het heeft al twee jaar voor heel wat 

onrust gezorgd, maar nu is er dan 

toch het definitieve voorstel voor de 

nieuwe Woningwet.  

 

Woningcorporaties terug naar 

kerntaken 

Minister Blok vindt dat de 

woningcorporaties te ver van hun 

oorspronkelijke taak zijn afgedreven, 

namelijk het huisvesten van mensen 

met een smalle beurs. Althans dat 

zegt hij. Het lijkt er echter meer op dat 

hij een belangrijk deel van de huur-

woningmarkt aan vastgoedhande-

laars, projectontwikkelaars en 

particuliere verhuurders wil gunnen. 

Blok noemt dat het hervormen van de 

woningmarkt. 

Het valt echter te vrezen dat de 

hervormingsmaatregelen voor 

huurders geen voordelen zullen 

opleveren. De woningcorporaties 

worden gedwongen de huren 

drastisch te verhogen, maar die extra 

inkomsten moeten ze door de 

verhuurdersheffing meteen aan het 

Rijk afdragen. Extra woningen kunnen 

zij niet of nauwelijks bijbouwen. 

Sterker nog zij moeten een nog groter 

deel van hun woningen verkopen dan 

ze nu al doen: ook aan particuliere 

beleggers. 

Het resultaat is dat de beurzen van de 

huurders smaller zullen worden dan 

ze nu al zijn. De schaarste op de 

markt van huurwoningen zal toe-

nemen en de particuliere beleggers 

varen er wel bij. 

Meer invloed voor huurders 

De minister wil  wel dat huurders meer 

invloed zullen krijgen. De corporaties 

moeten hun bezit gaan splitsen in een 

duur en een sociaal deel. Voordat ze 

dat doen moet er advies worden 

gevraagd aan de huurders-

organisaties. Ook moeten de 

huurdersorganisaties worden 

betrokken bij de prestatie-afspraken 

tussen woningcorporaties en 

gemeenten. In Leiden gebeurt dat al. 

Daarover vindt u elders in dit HOOD-

nieuws meer informatie. Maar de 

regels van het Rijk zijn zo streng, dat 

het maar de vraag is of de adviezen 

van de huurders veel zullen uithalen. 

En meer invloed voor de Gemeente 

Ook de gemeentes krijgen meer in de 

melk te brokkelen. Wanneer een 

corporatie iets doet dat haar niet zint,   

kan de gemeente naar de minister 

gaan en het geschil voorleggen. Maar 

de gemeentes, verenigd in het VNG, 

hebben aangegeven helemaal niets 

voor die invloed te voelen. Zij zijn 

onvoldoende toegerust om de 

financiële afwegingen van de 

woningcorporaties goed te kunnen 

beoordelen. 

Parlementaire Enquête en de          

1e Kamer 

De minister wil de nieuwe Woningwet 

voor 2015 laten ingaan. De 1e Kamer 

heeft laten weten dat zij eerst de 

conclusies van de Enquêtecommissie 

wil afwachten. Dat geeft opnieuw 

onzekerheid of het voor 2015 wel gaat 

lukken.
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�  HOOD ledenvergadering 
 

Op 19 mei vond in Buurthuis “De Pancrat” de 

voorjaarsvergadering van bestuur en leden van HOOD 

plaats. Op de agenda stonden de goedkeuring van het 

sociaal en financieel jaarverslag. Er werden ook twee 

presentaties gehouden. 

Bewonersgestuurde wijkontwikkeling 

Zoals de koning vorig jaar al in zijn troonrede uitsprak, 

zal er op burgers steeds meer een beroep worden 

gedaan zich in te zetten voor zichzelf en hun familie en 

leefomgeving: de participatiemaatschappij. Ook Ons 

Doel heeft aangegeven dat van de huurders meer 

zelfwerkzaamheid zal worden gevraagd.  

Daarom is HOOD op zoek naar manieren om de 

huurders op een aantrekkelijke manier bij het beheer 

van hun wooncomplexen te betrekken. Dat is niet 

eenvoudig. In Amsterdam wordt op dit gebied al stevig 

geëxperimenteerd en dat was reden om de heer Marcel 

Suitela, uit te nodigen. Hij werkt bij het Amsterdams 

Steunpunt Wonen en hij geeft leiding aan twee 

projecten in Amsterdam West die de naam Bewoners-

gestuurde Wijkontwikkeling hebben meegekregen. 

Aan de hand van een documentaire over Zuid Afrika 

schetste de heer Suitela hoe bewoners gestimuleerd 

kunnen worden het heft in eigen hand te nemen. Dat 

gaat volgens de aldaar ontwikkelde Kwanda-methode. 

Met die methode ontdekken bewoners wat hun wensen 

en talenten zijn en vervolgens hoe zij hun buren 

hetzelfde kunnen laten doen. Van daaruit worden 

initiatieven ontwikkeld, waarbij de bewoners niet alleen 

het werk uitvoeren, maar ook bepalen wat er gaat 

gebeuren en welke richting het uit moet met een project 

of buurt. Tijdelijk kan dat met de hulp van professionals, 

maar die mogen niet sturend optreden en moeten zich 

uiteindelijk terugtrekken. 

Aanwezig was ook Erik Olijerhoek, manager Wonen van 

Ons Doel. Hij was enthousiast en somde ook een aantal 

projecten op waarbij Ons Doel betrokken is en waarbij is  

de bewoners het voor het zeggen hebben. 

 

Noteer in uw agenda. 

De volgende ledenvergadering staat gepland op 

dinsdag 25 november aanstaande. 

Aanvang 19.30 uur in Buurtcentrum Vogelvlucht, 

Boshuizerlaan 5, zaal open 19.00 uur.  

U wordt tijdig geïnformeerd over de 

gespreksonderwerpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Buurtschouw in Nieuw Groenhoven. Ons Doel en  

huurdersvertegenwoordigers liepen in de buurt en 

informeerden bij de bewoners naar hun eventuele 

klachten of complimenten…  
 

Arie Korteweg, voorzitter van HOOD, riep de  

aanwezigen op om ideeën door te geven aan HOOD en 

Ons Doel. Misschien kunnen ze worden opgepakt. 

Voor meer informatie over de Kwanda-methode en 

projecten in Amsterdam: kijk bij http://www.kwanda.nl/. 

 

WoningNet 

Henri Zegers van Team Wonen gaf een presentatie 

over het nieuwe systeem om een huurwoning te 

zoeken. Woonzicht is WoningNet geworden. 

Verschillende leden hadden daarom gevraagd. In het 

vorige HOOD-nieuws zijn we al uitvoerig ingegaan op 

het nieuwe systeem en dat zullen we hier niet herhalen. 

Uit de reacties van de zaal bleek dat er veel protest was 

tegen het feit dat je over een computer en een 

emailadres moet beschikken om naar een nieuwe 

woning te zoeken. Zelfs het betalen van het inschrijfgeld 

is zonder computer niet mogelijk en dan verlies je de 

inschrijfduur die nodig is om een woning te vinden.  

Henri Zegers gaf toe dat dit een probleem is, maar hij 

riep iedereen die niet goed met computers en internet 

kan omgaan op om zich te laten helpen door familie, 

vrienden of kennissen. En wanneer die er niet zijn, om 

gewoon naar Ons Doel te gaan. Het personeel daar is 

ook bereid te helpen. 

Inmiddels is gebleken dat heel veel mensen die bij 

Woonzicht stonden ingeschreven, zich nog niet bij 

WoningNet hadden aangemeld. In mei werden daarom 

opnieuw ruim 34.000 brieven verstuurd met het verzoek 

zich opnieuw aan te melden. Daaruit blijkt dat de 

overgang van Woonzicht naar WoningNet inderdaad 

een groot probleem is. 
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�  Prestatie-afspraken 
     Wat  z i jn  het  en  wat  heb je  er  aan?  

Eind 2012 stelde de Leidse gemeenteraad de Nota 

Wonen vast. In die nota werd vastgelegd welk beleid de 

gemeente tot 2020 op het gebied van het wonen denkt 

te gaan voeren. Een deel van de plannen zal moeten 

worden uitgevoerd door de Leidse woningcoporaties, 

maar een deel natuurlijk ook door de gemeente zelf. In 

de prestatie-afspraken wordt vastgelegd wie wat zal 

doen. De huurdersorganisaties nemen deel aan de 

onderhandelingen. Het is uiteindelijk de gemeenteraad 

die de prestatieafspraken goedkeurt.  

Betaalbaarheid en beschikbaarheid huurwoningen 

In de prestatie-afspraken worden vele zaken geregeld. 

HOOD en de andere huurdersorganisaties hechten er 

het grootste belang aan dat er voldoende betaalbare 

huurwoningen beschikbaar komen. Dan moet je iets 

zeggen over het aantal huurwoningen. We noemen dat 

de omvang van de sociale woningvoorraad. Maar je 

moet ook iets zeggen over de prijs van die huur-

woningen en vooral van de woningen die vrijkomen. 

Huurders, woningcorporaties en de gemeente hebben 

allemaal een andere opvatting over de omvang van de 

voorraad en over de prijsstelling. Bovendien wil de 

gemeente ook veel ruimte maken voor huishoudens met 

een middeninkomen. Dat kan ten koste gaan van 

huishoudens met een laag inkomen. Over dit onderwerp 

wordt zwaar onderhandeld.  

 

Lagere energiekosten en minder verbruik 

Ook dat is een onderwerp dat de portemonnee van de 

huurders raakt. Alle partijen zijn het er over eens dat 

huurwoningen een goede kwaliteit moeten hebben en 

goed geïsoleerd moeten zijn. Maar onderhoud en 

renovatie kosten geld. Lage stookkosten zijn mooi, maar 

wanneer er een hoge huur tegenover staat schiet je 

daar als huurder niets mee op. De huurdersorganisaties 

vinden dat er veel beter moet worden gekeken naar het 

gewone onderhoud. Ook daarmee kunnen stookkosten 

worden beperkt en het leidt niet onmiddellijk tot 

huurverhoging. Misschien moet ook de gemeente een 

steentje bijdragen als ze vindt dat het energieverbruik 

omlaag moet. 

 

Vastgesteld eind 2014 

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de prestatie-

afspraken voor het nieuwe jaar vaststelt. De huurders-

organisaties willen de afspraken graag mede-

ondertekenen, maar dat doen zij natuurlijk alleen als 

voldoende aan de belangen van de huurders tegemoet 

is gekomen. 

 

 

 

�  Van zorgcomplex naar 
dorpsplein 

     Hoe  maak  je  het  prett ig  voor  ouderen?  

Hans Becker, oud-directeur van Humanitas Rotterdam, 

was onlangs uitgenodigd door de bewonerscommissie 

van een bejaardencomplex in Katwijk. Hij vertelde op 

een geestige manier hoe je verzorgingshuizen kunt 

veranderen in ouderencomplexen waar het plezierig 

wonen kan zijn.  Arie Korteweg, voorzitter HOOD, doet 

verslag. 

De “Beckers-zorgfilosofie” 

Die  komt op het volgende neer: geluk is het uiteindelijke 

doel en levensloopbestendige complexen met “overdekt 

dorpsplein”en “ja-cultuur” zijn de instrumenten. Deze 

zorgfilosofie heeft als vertrekpunt en einddoel de vergroting 

van menselijk geluk voor cliënten met chronische 

psychische of somatische handicaps, zeg maar geestelijke 

en lichamelijke ouderdomskwalen.   

 

 

Menselijk geluk heeft twee kanten: een individuele kant – 

de mens wil, ondanks zijn handicaps, nog de baas zijn over 

zijn eigen leven – en een gemeenschapskant, de mens wil 

ergens bij horen. Op deze twee kanten moet een 

eigentijdse zorgorganisatie zich richten. 

Zelfstandig, maar toch samen 

Beckers heeft een concept ontwikkeld van zelfstandige 

driekamer-appartementen van 72 vierkante meter, 

geheel aangepast aan ouderen met handicaps. De 

appartementen, die men kan kopen of huren, liggen 

rondom een overdekt dorpsplein. Om mens te zijn onder 

de mensen moet je anderen kunnen ontmoeten, iets 

kunnen delen: een diner of appeltaart in het 

seniorenrestaurant, borrelen aan de bar, een kapper, 

pedicure of beautysalon bezoeken en met de klein-

kinderen naar de dierenweide en de beeldentuin gaan. 

Zorg en wonen zijn in het concept geheel gescheiden. 

 

Meer hierover op YouTube: zoek op “Thuisgevoel”. 
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Van de HOOD en de rand  
 

51 projecten gesubsidieerd door 

Woz-fonds in 2013 

In 2013 heeft het Leidse WOZ-fonds 

51 projecten gesubsidieerd voor 

totaal € 150.000. Dat blijkt uit het jaar-

verslag van het fonds. 

Het WOZ-fonds richt zich op leef-

baarheidsinitiatieven van en voor 

Leidse huurders. Het werd in 2006 

opgericht door de Leidse huurders-

organisaties, waaronder HOOD. Het 

fonds werd gevoed met teveel 

betaalde WOZ-belasting door Leidse 

huurders in eerdere jaren. Er is in-

middels drie-kwart miljoen euro aan 

subsidies verstrekt.  

Eind oktober organiseert het fonds 

een avond voor alle bestaande en 

toekomstige subsidieaanvragers. 

Meer informatie en het volledige 

jaarverslag treft u aan op 

www.wozfonds.nl.  
 

Het Woz-fonds zoekt een 

penningmeester 

Bent u geïnteresseerd in het werk van 

Woz-fonds? Heeft u bestuurlijke 

ervaring en kennis van financiën? 

Dan is het Woz-fonds naar u op zoek.  

De bestuurders van het fonds worden 

bij toerbeurt voorgedragen door de 

Leidse huurdersorganisaties. Nu is 

HBV-Leiden, de huurderorganisatie 

van Portaal aan de beurt. U kunt 

contact opnemen met de voorzitter de 

HBV, mevrouw Paula van Schooten, 

tel. 06-42200138.  

Kent u iemand die geschikt is? Het 

hoeft geen huurder te zijn. Geef dit 

bericht dan aan die persoon door. 

HOOD en de Boshuizerkade 

Ouderdom komt met gebreken, is het 

gezegde. Maar nieuwbouwwoningen 

hebben er ook vaak last van. Aan de 

Boshuizerkade werd in april 2013 een 

complex van 54 appartementen op-

geleverd.  

Zoals in elk nieuwbouwcomplex, 

kwamen er al snel tekortkomingen en 

gebreken boven water. Architecten 

zien vaak dingen over het hoofd en 

aannemers willen zich er wel eens 

met een jantje-van-leiden vanaf 

maken. 

Bewoners rapporteerden regelmatig 

aan Ons Doel. Sommige zaken 

werden snel ter hand genomen, maar 

er bleef ook veel liggen. Soms 

werden mensen met een kluitje in het 

riet gestuurd. 

Voor HOOD was dat aanleiding om 

samen met bewoners eens door het 

complex te lopen en de klachten op te 

nemen. Het bleek inderdaad een 

behoorlijk lijstje te zijn. Ons Doel is 

inmiddels met de aannemer en 

installateurs aan de slag om de 

gebreken te verhelpen. 

Onderhoudsbegroting Ons Doel 

Sinds 2013 nodigt Ons Doel ergens 

halverwege het jaar alle bewoners-

commissies uit om wensen in te 

brengen voor het onderhoud van de 

complexen. Dit jaar kwamen op 17 

juni zo’n twaalf bewoners bij elkaar op 

het kantoor van Ons Doel. HOOD 

was er ook bij. Vanuit alle delen van 

de stad brachten de bewoners-

vertegenwoordigers hun wensen naar 

voren. Dat ging niet altijd over het 

onderhoud. Soms betrof het zaken uit 

de woonomgeving die eigenlijk door 

de gemeente moeten worden 

opgepakt. Ook de schoonmaak van 

trappenhuizen en het tuinonderhoud 

werden aan de orde gesteld. 

Ons Doel bekijkt of de wensen 

passen bij het onderhoud dat in 2015 

zal worden uitgevoerd. Dan kunnen 

ze nu al in de begroting worden 

opgenomen. Een aantal zaken zal 

pas later worden uitgevoerd. Bij 

verschillende complexen wordt 

bekeken of bewoners zelf de 

schoonmaak of het tuinonderhoud ter 

hand kunnen nemen. Dat zou tot 

meer tevredenheid van en lagere 

kosten voor de huurders kunnen 

leiden. 
 
HOOD in gesprek met de RvC 

Op het werk van Ons Doel en van de 

directeur wordt toezicht gehouden 

door een Raad van Commissarissen 

(RvC). HOOD heeft het recht van 

voordracht van twee leden van die 

raad. Op dit moment zijn dat Ankie 

Verlaan en Herman Michels. 

Op 17 juni jl. vond een informeel 

overleg plaats tussen het bestuur van 

HOOD en de huurderscommissaris-

sen. Gespreksonderwerp: wat te doen 

met de leegkomende verzorgings-

tehuizen die door Ons Doel worden 

beheerd. Die dreigen leeg te komen 

staan. Een nieuwe uitdaging voor 

corporaties, zorginstellingen en 

gemeenten. Elders in het HOOD-

nieuws vindt u hierover de suggesties 

van Hans Becker. 
 

HOOD behartigt huurdersbelangenHOOD behartigt huurdersbelangenHOOD behartigt huurdersbelangenHOOD behartigt huurdersbelangen    

samen met usamen met usamen met usamen 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, 

verzoeken 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 

antwoordapparaat inspreken, dat regelmatig 

wordt afgeluisterd. Vergeet niet uw 

telefoonnummer te vermelden, dan bellen wij 

u terug.  

Of stuur een e-mail naar:  

info@hood-leiden.nl 


