
�  Kerst- en nieuwjaarsgroet 
 

Beste huurders van Ons Doel, 

 

Het bestuur van HOOD wil u graag fijne kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar 

wensen. Dat menen we ook. Maar mijn sceptische grootvader zei dan: daar 

koop je niks voor. Nou, veel huurders hebben het helemaal niet gemakkelijk en 

ze hebben ook niet het vooruitzicht dat 2015 beter uitpakt. Maar laten we toch 

maar hopen dat er lichtpuntjes zullen zijn. 

De voormalige Tsjechische president en schrijver 

Vaclaw Havel heeft eens gezegd: hoop is niet de 

verwachting dat het wel goed zal komen, maar het 

besef dat het waard is om je ervoor in te zetten. Dat is 

wat we elkaar mee kunnen geven. Laten we moed putten 

uit elkaars motivatie, inventiviteit en inzet. 

 

Arie Korteweg, voorzitter van HOOD 

 

�  Karin Rosielle  
interimbestuurder bij  Ons Doel  
 

Ten gevolge van een intern conflict heeft de directeur-bestuurder van Ons Doel, 

Ben Noorlander, helaas moeten opstappen. Voor het HOOD-bestuur kwam dit 

als een verrassing en wij betreuren het. Wij hadden altijd veel waardering voor 

de open opstelling van Ben en voor zijn prettige karakter. We hebben evenwel 

na een eerste kennis-

making goede hoop dat 

met Karin Rosielle goed is 

samen te werken. Zij heeft 

wel aangekondigd dat zij 

het een en ander zal 

wijzigen in werkwijze en 

prioriteiten bij Ons Doel. 

Wij zijn benieuwd en we 

zullen zeker ons zegje 

daarover doen. 

Het bestuur 

HOOD-bestuur in gesprek met Karin Rosielle                          
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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 

�  HHHH  
Het  Histor is ch  HOOD  Hoekje  

Leidse buurten vanaf 1473 
In voorgaande jaargangen van het HOOD-nieuws 

besteedden wij al van tijd tot tijd, met toestemming van 

auteur en uitgever, aandacht aan het bijzonder boeiende 

boek “Buurthouden” van de voormalige en thans 

gepensioneerde Leidse consulent buurt-opbouwwerk 

Kees Walle. Dit nu voor €15 afgeprijsde en bij uitgever en 

auteur nog verkrijgbare fraaie boekwerk van 325 pagina’s 

met vele prenten, kaarten en tabellen, is het resultaat van 

jarenlang noest  archiefonderzoek door de auteur. Het 

beschrijft de geschiedenis van burengebruiken en buurt-

organisaties in het Leiden van de 14de tot de 19de eeuw.  

Bij het door uw HN-redactie “onderzoeken van dit 

onderzoek” bleek dat Ons Doel sponsor is geweest voor 

het uitgeven van dit boek… 

In Leiden, maar ook elders in de noordelijke en zuidelijke 

Nederlanden, hebben ooit stedelijke buurtcorporaties – de 

zogenaamde gebuurten – bestaan. Hun oorsprong, rond 

1473, hangt samen met al veel langer bestaande 

burengebruiken, zoals het begraven van de doden, het 

handhaven van de buurtvrede en het organiseren van 

burenmaaltijden bij doop, overlijden, huwelijk of 

priesterwijding. Het begrip “buurt” had dus een ruimere 

betekenis en strekking dan tegenwoordig; er werd niet 

alleen een kleine geografische eenheid mee bedoeld, 

maar vooral de kleinschalige organisatie van een straat of 

bouwblok met een specifieke gedrags- en omgangs-

cultuur. Bij Ons Doel zouden we spreken van een 

complex. De bij die wooncultuur in dat gebiedje behorende 

gebruiken, plichten, rituelen maar ook verboden werden in 

Leiden eeuwenlang samengevat door het werkwoord 

buurthouden. Vandaar de titel van het boek.  

Buurthouden niet vrijblijvend 

De tegenwoordige bewonersorganisaties zijn veel 

vrijblijvender van karakter dan de oude buurtcorporaties, of 

moeten we zeggen: coöperaties? Vrijblijvender in die zin 

dat er voor de huidige wijkbewoners, zeg de huurders van 

Ons Doel of de leden van de HOOD, geen enkele 

verplichting bestaat om deel te nemen, actief of passief, 

aan de activiteiten. Helaas, want dan zouden we wel wat 

makkelijker leden van bewonerscommissies kunnen 

werven, bestuursleden en aanwezigen op wijkbewoners-

avonden en ledenvergaderingen… De oude gebuurten 

kenden daarentegen burenplichten waaraan de inwoners 

zich niet of nauwelijks konden onttrekken. 

Straffe inkomsten 

In Leiden heeft dit buurtwezen een lang en taai leven 

geleid. Misschien minder taai en karakteristiek maar ook in 

andere steden was er sprake van een georganiseerd 

buurtleven. Op grond van de bestaande literatuur en 

archiefstukken (Leids archief) kan worden geconcludeerd 

dat er op dit gebied tussen de steden veel overeenkoms-

ten bestonden. Opvallend is bijvoorbeeld de wijdverbreide 

gewoonte dat de hele buurt, maar ook het hele gebuurte, 

bij een begrafenis betrokken was, ongeacht of de over-

leden medebewoners arm of rijk, jong of volwassen waren. 

Ook voorzagen de buurtcorporaties zich overal in hun 

inkomsten door middel van boetes, zogenaamde huis-

kopen of overlijdensgiften, zaken waarop wij in een 

volgend nummer zullen terugkcomen, maar die wij de 

tegenwoordige bewonerscommissies en het bestuur van 

de HOOD maar niet ten voorbeeld zullen stellen…  

Het boek is behalve bij de schrijver te koop bij de 

uitgeverij Gingko op de Koppenhinksteeg 6 (drukkerij 

Nautilus). zie: www.uitgeverijgingko.nl  

of mail naar uitgeverijgingko@xs4all.nl.  

Etentje met bewonerscommissies 28 november jl.                                                 

Kijk voor het verslag op hood-leiden.nl        
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�  Ledenvergadering HOOD 
 

Op 25 november jl. organiseerde het bestuur van HOOD 

de najaarsvergadering voor haar leden. Op de agenda 

stonden de goedkeuring van het beleidsplan en de 

begroting voor 2015. Plaats van samenkomst 

Buurtcentrum Vogelvlucht in Leiden Zuid West. De 

aanwezigen pasten net in het zaaltje. 

Een belangrijke mededeling en Woonenergie 

Tijdens de vergadering kwam aan de orde dat HOOD in 2015 

haar twintigjarig bestaan zal vieren. Het bestuur hoopt dat 

samen met veel bewoners van de woningen van Ons Doel te 

kunnen doen. Ook werd aandacht besteed aan de 

wervingsactie van Woonenergie. Deze energiemaatschappij 

benadert in samenwerking met Ons Doel huurders actief om 

een zogeheten energiecheck uit te voeren en biedt de 

huurders aan om over te stappen. HOOD stond daar 

aanvankelijk positief tegenover, maar heeft nu toch 

bedenkingen of het wel zo’n goede actie is. En dat daar reden 

voor is bleek wel uit de reacties uit de zaal. Een aantal van de 

aanwezigen voelde zich onbehoorlijk te woord gestaan. Ook 

werd soms druk uitgeoefend om een overeenkomst te 

tekenen. De voorzitter wees de aanwezigen er op dat 

iedereen veertien dagen bedenktijd heeft. HOOD zal de 

klachten met Ons Doel bespreken. 

De tweede jeugd van het bejaardenhuis 

Als speciale spreker was Willeke Janssen uitgenodigd. Zij 

werkt voor de Habion, een woningcorporatie die is 

gespecialiseerd in ouderenhuisvesting. Habion beheert 

bejaarden- en verzorgingshuizen, verspreid over het hele 

land. Er gebeurt veel op het gebied van ouderenhuisvesting 

en zoals iedereen wel weet moeten vele zorginstellingen de 

deuren sluiten. Maar Habion gaat niet bij de pakken neer-

zitten, zoals Willeke Janssen de aanwezigen enthousiast 

uitlegde. Op dit moment wordt op vier plaatsen geëxperimen-

teerd. Samen met bewoners, omwonenden en partners wordt 

naar nieuwe, betaalbare concepten gezocht. Verrassende 

stelling van Willeke: veel ouderen wonen graag bij elkaar in 

een veilige omgeving. Dat is anders dan het veelgehoorde 

geluid dat iedereen thuis wil blijven wonen. Habion heeft 

gemerkt dat er weinig mis is met de gebouwen en dat deze na 

een beperkte ingreep kunnen worden aangepast aan de 

wensen van de huidige en nieuwe bewoners. In Voorst is in 

de aanleunwoningen jongerenhuisvesting gerealiseerd, 

waarbij de jongeren ook bereid zijn om mantelzorg in het 

bejaardenhuis te leveren.  

De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden op 13 

april 2015 in de Vredeskerk  in de Professorenwijk. 

 

�  HOOD-bestuur zoekt 
Penningmeester 

 

De huurders van de Woningstichting Ons Doel hebben 

hun eigen vereniging, met de naam HOOD, 

Huurdersorganisatie Ons Doel. HOOD verdedigt de 

belangen van de huurders tegenover de eigen corporatie 

Ons Doel en, samen met andere huurdersorganisaties, 

tegenover de overheid. 

HOOD heeft momenteel een algemeen bestuur van 7 

leden. De huidige penningmeester wil op niet al te lange 

termijn haar functie neerleggen. 

Taken: 

- de jaarlijkse begroting opstellen en daarover overleggen, 

- het betalingsverkeer regelen, 

- een (eenvoudige) boekhouding bijhouden, 

- verantwoording afleggen middels een jaarrekening, 

- naar keuze andere taken die in het algemeen bestuur  

worden verdeeld, 

- samen met de voorzitter en de secretaris in het dagelijks 

bestuur de lopende zaken afdoen. 

 

 

Vereisten: 

- belangstelling voor de sociale huisvesting, 

- bij voorkeur zelf bewoner van een sociale huurwoning van 

Ons Doel, 

- enige vaardigheid in boekhouden en elektronisch 

betalingsverkeer, 

- in teamverband kunnen functioneren.   

Er is sprake van een financiële tegemoetkoming binnen het 

wettelijk kader inzake vrijwilligerswerk 

Heeft u interesse of vragen, neem dan gerust contact op met 

onze secretaris mw. J. Cambier, tel.nr. 071-5214410 of per 

mail: info@hood-leiden.nl. 

 

Colofon:  HOOD Nieuws is een uitgave van Huurdersorganisatie Ons 

Doel en wordt gedrukt in een oplage van 2.400 exemplaren.  

Redactie: Jannie Cambier, Bram Kleijwegt, Maarten Kersten en    

Henri Zegers (Team Wonen).                                                    

Drukkerij: Print & Copyshop  MOBI 
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Van de HOOD en de rand  

De mooiste zoutkisten van Nederland 
Foto’s Fred Rohde 

Wethouder Frank de Wit heeft de onderwater-activiteiten van en rond Ons Doel-

complex Nieuw Groenhoven in het zonnetje gezet.  

Coördinatrice en initiatiefneemster Aaf Verkade, we schreven al eerder over haar,  

weet met een groeiende groep enthousiaste buurtbewoners steeds nieuwe 

mogelijkheden te vinden om wijk- en stadsgenoten te inspireren de geheimen van 

hun woonomgeving te leren kennen. Op die manier wordt, zo is de ervaring, het 

ook steeds aantrekkelijker de eigen woonomgeving voor mens 

en dier te verbeteren.  

Onder leiding van biologen van Stichting RAVON én samen 

met vissenmonitors uit de wijk werd deze zomer tijdens 25 

excursies gezocht naar alles wat in en om de grachten leeft. 

Meer dan 100 geïnteresseerden hebben daaraan wandelend, 

zwemmend of in de doorzichtige kano meegedaan. Ze ont-

dekten bijzondere, beschermde en zelfs nieuwe soorten! 

De wijkbewoners hebben de zoutkisten langs de grachten in 

Havenwijk-Zuid opgesierd met platen van de onder-

waterwereld.  

Wethouder Frank de Wit onthulde op 3 september de in-

formatieve kistdeksels (zie foto). Dankzij een subsidie uit het 

Lokale Initiatieven Fonds van de Gemeente Leiden zijn met het bedrijf QPhoto de fotoplaten vormgegeven en met hulp 

van buurtgenoten gemonteerd. Veel bewoners gaven de (soms wat afgebladderde) zoutkisten voor hun deur een extra 

likje verf, een speciale zoutkistenverf, aangeleverd door de gemeente. Illustrator Lisa Poot maakte een educatieve 

kleurplaat over het onder-waterleven in de Leidse wijk.  Onder de noemer Bewoners onderzoeken de bewoners waren tot 

en met oktober informatie-expo’s te bezichtigen in Ons Doel’s 

buurtkamer De Meelbox, Buurtcentrum de Pancrat en de 

horeca aan de Haven.  

De vissenmonitoringsgroep heeft inmiddels ook een volledig 

doorzichtige kano ter beschikking. Met zichtbaar plezier heeft 

de wethouder daarin een tochtje door de wijk gemaakt, gegidst 

door twee jonge vissenmonitor-vrijwilligers Nick Noest (9 jaar) 

en Denzell Ezeh (15 jaar), ‘die op  21 november 2014 uit 

handen van Wethouder Roos van Gelderen een jeugdlintje 

van de stad Leiden ontvangen voor hun bijzondere 

verdiensten. Meer informatie over het vissenmonitoren in de 

Havenwijk én de kleurplaat vindt u op de website 

www.onderwaterinleiden.nl. 

Nieuw puntenstelsel per 1 juli 2015 

We kondigden het begin dit jaar al aan: het puntensysteem voor huurwoningen wordt opnieuw veranderd. Op 1 juli 2015 

vervallen de zogeheten Donnerpunten en de punten voor woonomgeving en woonvorm (eengezinshuis of flat). Daarvoor 

in de plaats gaat de zogeheten WOZ-waarde een belangrijke rol spelen. De WOZ-waarde is de verkoopwaarde die de 

gemeente ieder jaar van alle woningen vaststelt. Huiseigenaren, ook de corporaties, moeten op basis van die waarde 

Onroerendzaakbelasting betalen. Huurders hoeven dat niet, maar nu gaat die waarde ongeveer een kwart van de 

puntentelling bepalen. De verwachting is dat de maximale huur van de woningen binnen de Leidse singels omhoog zal 

gaan en daarbuiten een beetje naar beneden. Ons Doel vraagt niet de maximale huur, maar de verandering zal er wel 

aanleiding toe zijn dat HOOD met Ons Doel om de tafel moet om het huurbeleid te gaan bepalen. 


