
�  Ledenvergadering HOOD 
 

Op 13 april jl. organiseerde het bestuur van HOOD de voorjaarsvergadering 

voor haar leden. Op de agenda stonden naast de goedkeuring van de 

jaarstukken presentaties over een plan van aanpak van Ons Doel en het 

huurbeleid 2015. Plaats van samenkomst was de Vredeskerk in Leiden Zuid 

Oost. Met de aanwezigheid van zo’n twintig leden, een zware delegatie van Ons 

Doel en het bestuur van HOOD was de bijeenkomst goed bezet. 

De voorzitter aan het woord 

Voorzitter Arie Korteweg opende de vergadering met een welkomstwoord voor de 

aanwezigen, waaronder Karin Rosielle, Ankie Verlaan en Herman Michels, 

respectievelijk interimbestuurder en leden van de Raad van Commissarissen van 

Ons Doel. Hij keek terug op het jaar 2014 dat voor het bestuur van HOOD behoorlijk 

roerig heeft uitgepakt. Daar waren alle beleids- en wetswijzigingen die de regering 

voor de huurders en corporaties heeft doorgevoerd en de discussie met de Leidse 

woningcorporaties en de gemeente debet aan. Wat dat laatste betreft zagen de 

huurdersorganisaties hun plannen stranden om de betaalbaarheid van de 

huurwoningen in Leiden in de hand te houden. Ingrijpend was het plotselinge vertrek 

van directeur-bestuurder Ben Noorlander van Ons Doel, zowel voor de 

werkorganisatie als voor het bestuur van HOOD.  

De leden keurden het secretarieel jaarverslag goed. Na een positief advies van de 

kascommissie, bestaande uit de leden Gerard Vermeulen en Ton Dupuis, werd de 

penningmeester en de overige bestuursleden van HOOD decharge verleend en het 

financieel jaarverslag goedgekeurd. 

Presentatie Karin Rosielle 

Na het vertrek van Ben Noorlander, eind 2014, had de Raad van Commissarissen 

Karin als interimbestuurder aangetrokken met de opdracht te beoordelen of het 

ondernemingsplan nog voldeed aan de gewijzigde omstandigheden in de 

corporatiesector en de financiële positie waarin Ons Doel was komen te verkeren. 

Haar onderzoek heeft in de eerste maanden van 2015 geleid tot een plan van 

aanpak voor een koerswijziging van het beleid en de interne organisatie van Ons 

Doel. De gevolgen van het plan zijn nogal verstrekkend en voor HOOD was dat 

aanleiding Karin uit te nodigen om bij de ledenvergadering een toelichting te geven. 

De conclusies van de interimbestuurder zijn beslist fors te noemen. Zo vindt zij dat 

de voormalige bestuurder te weinig richting en sturing aan de organisatie gaf, dat het 

managementteam niet goed samenwerkte, dat er ter weinig kennis aanwezig is over 

de nieuwe ontwikkelingen in de sector, dat Ons Doel te duur is en dat de 

klanttevredenheid achterblijft. Het voert hier te ver om alle aangekondigde  
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maatregelen uiteen te zetten. We noemen de belangrijkste. Allereerst moet de missie worden verhelderd: Ons Doel moet weer 

een gewone woningcorporatie worden met aandacht voor de laagstbetaalden. Op kleine schaal zullen projecten voor 

“kwetsbare groepen” worden ontwikkeld. De werkorganisatie moet goedkoper worden en hiervoor moet worden onderzocht of er 

met andere woningcorporaties kan worden samengewerkt of misschien wel gefuseerd. Ons Doel wil minder eengezinswoningen 

verkopen en van klantvriendelijk veranderen in klantgericht. Het management moet worden verkleind en daarnaast zal het 

aantal arbeidsplaatsen in de nabije toekomst vermoedelijk afnemen. Richting huurders is het belangrijkste voornemen om na 

2015 de betaalbaarheid centraal te stellen. Hiervoor moeten de onderhoudsplannen worden aangepast. Afhankelijk van de 

doelgroep zal het onderhoud van complexen van verschillend niveau zijn en dat heeft dan ook gevolgen voor de huurhoogte. 

Het huurbeleid zal voor de jaren na 2015 inflatievolgend worden. HOOD heeft adviesrecht over het plan van aanpak. Ten tijde 

van de ledenvergadering had het bestuur nog geen definitief standpunt ingenomen. 

Huurbeleid 2015 

In schril contrast met het aangekondigde huurbeleid uit het plan van aanpak, is de komende huurverhoging helemaal niet 

inflatievolgend. HOOD en Ons Doel hebben hier in de afgelopen periode overleg over gevoerd en zijn er niet uitgekomen. Dat 

was aanleiding om Erik Olijerhoek, manager Wonen van Ons Doel, te vragen het huurbeleid in deze ALV toe te lichten. Voor 

hem de onaangename taak om aan te kondigen dat Ons Doel dit jaar besloot bijna alle matigende bepalingen uit het oude 

beleid te verlaten. De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt maximaal doorgevoerd. Dat wil zeggen dat huurders, 

afhankelijk van het huishoudensinkomen, een verhoging krijgen van 2,5%, 3% of 5%. De zogeheten streefhuurgrenzen die Ons 

Doel voorheen hanteerde, worden voor zittende huurders afgeschaft. Voor huishoudens met een bruto-inkomen boven € 43.786 

(inkomenspeil 2013) kan de huur ook tot boven de liberalisatiegrens van € 710,68 stijgen. Voor huishoudens met een zeer laag 

inkomen komt Ons Doel met maatregelen om de schade enigszins te beperken.  

Na de presentatie gaf bestuurslid Bram Kleijwegt een toelichting op het advies dat HOOD over het huurbeleid heeft afgegeven. 

HOOD is zeer ontevreden over dit beleid. Toen duidelijk werd dat Ons Doel dit jaar het volle pond aan huurverhoging zou gaan 

incasseren, heeft HOOD meerdere malen om uitleg gevraagd waarvoor al dat geld nodig was. Die uitleg is er naar de mening 

van HOOD niet of nauwelijks gekomen. Dat was reden om voor een huurverhoging van 1% te pleiten voor alle woningen. Ons 

Doel heeft dit voorstel afgewezen. Wel tevreden is HOOD over het feit dat huurders van garages en parkeerplaatsen dit jaar wel 

slechts 1% huurverhoging krijgen (de inflatie). 

Reacties uit de zaal 

De presentaties van Karin Rosielle en Erik Olijerhoek leidden tot weinig vragen vanuit de zaal. Wel waren er opmerkingen over 

een onduidelijke brief van de belastingdienst, waarin stond dat er inkomensgegevens aan Ons Doel zijn verstrekt. Ook waren er 

aanmerkingen over het onderhoudsbeleid van Ons Doel, maar die hielden geen direct verband met de presentaties. Voorzitter 

Arie Korteweg besloot de avond met een dankwoord aan de sprekers die met hun presentaties wel meer duidelijkheid hadden 

verschaft. 

 

�  Buurttuin Pioenhof 
 

Bewonerscommissie Pioenhof heeft met hulp van Ons 

Doel een buurttuin gerealiseerd op het terrein van de 

voormalige binnentuinen. 

De woningen rondom de Pioenstraat in Tuinstadwijk behoren 

tot het oudste bezit van Ons Doel. Er zijn veel boven- en 

benedenwoningen. Typerend voor de buurt is dat ook de 

bovenwoningen een tuin binnen de huizenblokken hebben. 

Die waren de laatste jaren nogal verwaarloosd en nu heeft de 

bewonerscommissie er een gezamenlijke groententuin 

ingericht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samen aan het werk (foto: Hennie Fossen) 
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�  Twintigjarig jubileum HOOD 
 

Op 11 mei 1995 werd Huurdersorganisatie Ons Doel, afgekort als HOOD, opgericht. Voor de huurdersorganisatie is dat 

reden om feest te vieren. Dat zal op 14 juni plaatsvinden in Het Gebouw aan de Surinamestraat. Uitgenodigd zijn de 

leden van HOOD en hun huisgenoten, actieve leden van de bewonerscommissies, medewerkers van Ons Doel en 

bestuursleden van de andere huurdersorganisaties uit Leiden.

Behartiging van de belangen van huurders in de ruimste 

zin van het woord 

Dat staat als belangrijkste doelstelling in de statuten van 

HOOD die de eerste bestuurders, in de statuten genoemd als 

Antonie Dupuis, Johannes van Ginkel en Gerardus Jacobus 

Anton Beekman, bij notariskantoor Brouwer en Kroeks op de 

oprichtingsdatum ondertekenden. Op het moment van 

oprichting was Ons Doel nog een woningbouwvereniging. Pas 

in 1999 werd dat omgezet naar een woningstichting. HOOD 

liep dus voor de muziek uit. Met de volle medewerking van 

Ons Doel overigens. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 1997 

In dat jaar sloten HOOD en Ons Doel de eerste formele 

samenwerkingsovereenkomst. In zo’n overeenkomst wordt 

geregeld hoe HOOD en Ons Doel met elkaar omgaan, ook 

met de bewonerscommissies overigens, waarover het overleg 

zal plaatsvinden en hoe de huurdersorganisatie wordt 

gefinancierd. Kenmerkend voor deze samenwerkings-

overeenkomst zijn de begrippen meeweten, meepraten, 

adviseren en meebeslissen. De overeenkomst is inmiddels 

twee keer vernieuwd en niet wezenlijk veranderd. Dit jaar 

verwachten HOOD en Ons Doel de overeenkomst wederom 

te vernieuwen. 

 

 

 

Twee symposia 

HOOD heeft de jubileumjaren 2000 en 2005 aangegrepen 

voor de organisatie van een symposium. 2010 werd 

overgeslagen. Het thema van het eerste symposium was De 

toekomst van huurdersorganisaties: naar een keurmerk voor 

woonconsumentenorganisaties? Voorbereiding vond plaats 

met Ons Doel en Stichting Experimenten Volkshuisvesting 

(SEV). Tijdens het symposium bleek dat veel van de 

uitgenodigde vertegenwoordigers van andere 

huurdersorganisaties een keurmerk nog niet zagen zitten. 

Ook het tweede jubileum in 2005 werd aangegrepen om tot 

een keurmerk te komen. Ditmaal werd samengewerkt met het 

Kwaliteitskeurmerk Woondiensten Huursector (KWH) en de 

Nederlandse Woonbond. De eerlijkheid gebiedt te melden dat 

de Woonbond wel heeft geprobeerd een keurmerk in te 

stellen, maar het initiatief is nooit echt van de grond gekomen. 

Leefbaarheidsenquêtes 

In de periode 2001-2006 heeft HOOD tot drie maal toe een 

leefbaarheids-enquête onder de huurders van Ons Doel 

georganiseerd. Het 

betrof een zeer 

arbeidsintensief 

project dat echter 

wel een schat van 

informatie opleverde 

over de 

tevredenheid van de 

huurders over de 

huurwoning en de 

leefomgeving. De 

uitkomst werd met 

Ons Doel gedeeld 

en was voor HOOD 

richtinggevend voor 

de advisering en het 

overleg. 

 

2002 mislukt fusiejaar 

In 2002 vonden er zeer intensief overleg plaats tussen de 

Leidse woningcorporaties Zijl en Vliet, Sleutels en Ons Doel. 

Ook de huurdersorganisaties HZEV, HBS en HOOD werden 

daarbij betrokken. Lange tijd leek het er op dat er naast 

Portaal (voorheen Woningbedrijf Leiden) en SLS Wonen nog 

één grote woningcorporatie zou ontstaan. Hoewel de 

corporatiebesturen en de huurdersorganisaties de 

meerwaarde van de fusie inzagen, liepen de fusie-

besprekingen begin 2003 spaak. Ons Doel haakte alsnog af. 

De Sleutels en Zijl en Vliet gingen verder en fuseerden nog 

dat jaar tot een corporatie die na wat omwegen nu bekend 

staat als De Sleutels. 

 

 

 

 

En nu feest 

Voor 2015 heeft HOOD wat betreft het jubileum minder 

ambitieuze plannen. Het moet feest worden. En daar is 

voldoende aanleiding voor. Twintig jaar belangenbehartiging 

mag gevierd worden. 
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HOOD

�  Oud bestuursleden aan het 
woord: Ger Verhoogt   
Door  Bram Klei jwegt 

 

Omdat HOOD twintig jaar bestaat worden enkele 

betrokkenen van HOOD van het eerste uur in dit in het 

zonnetje gezet. In dit HOODNieuws beginnen we met Ger 

Verhoogt. 

 

Bestuurder bij toeval 

Ger Verhoogt werd eigenlijk bij toeval bestuurslid van HOOD. 

De regering had besloten dat een wooncorporatie een eigen 

organisatie van huurders moest hebben. Bewoners-

commissies waren er al. Bij de oprichting van HOOD (met 

wethouder en al) was Ger Verhoogt aanwezig als 

geïnteresseerde huurder en hij (en enkele andere 

aanwezigen) werden prompt ter plekke aangewezen om 

bestuurslid te worden.  

 

 

 

 

 

Het oude logo van HOOD 

 

 

Huurdersorganisaties verdwaald 

Er kon gestart worden als HOOD tenminste 250 leden bij 

elkaar kon krijgen. Omdat tezelfdertijd ook de andere Leidse 

Huurdersorganisaties werden opgericht , kwamen ze allemaal 

bij elkaar in één pand op de Middelstegracht. HOOD kreeg de 

bovenverdieping toegewezen met een kast voor het archief. 

In het pand is nu alleen nog HBV Leiden (de 

huurdersorganisatie van Portaal) gevestigd, ondanks het feit 

dat het pand eigenlijk van Ons Doel is …. 

Overigens is HOOD nu gehuisvest in een pand van De 

Sleutels. Dat komt door allerlei voorgenomen en mislukte 

fusies, maar dat is een ander verhaal.  

 

Ger liep wat af 

Ger Verhoogt is niet zo’n vergadertijger, maar meer een 

doener, dus lag het voor de hand dat hij praktische dingen 

voor HOOD ging doen. Zo hielp hij bijvoorbeeld mee bij het 

innen van het lidmaatschapsgeld als leden niet hadden 

betaald. In die tijd werd namelijk het lidmaatschapsgeld met 

een acceptgiro rechtstreeks aan HOOD voldaan. Tja, dat 

werd regelmatig vergeten door leden. Ger ging dan 

persoonlijk langs de adressen als er nog een rekening open 

stond. Vol schuldgevoel betaalden veel mensen dan maar 

gelijk voor twee jaar. Ger liep dan wel met veel geld over 

straat…. Omdat het op deze manier innen van het 

lidmaatschapsgeld toch wel een belasting voor het HOOD-

Bestuur vormde, nam Ons Doel het uiteindelijk over en  

 

Ger 2015, geïnterviewd bij Van der Werff 
 

tegenwoordig wordt het lidmaatschapsgeld van €0,60 per 

maand in de huur meegenomen. Ger Verhoogt is uiteindelijk 

toch vijf jaar als bestuurslid gebleven, maar de combinatie 

van werk, gezin, sport en HOOD werd hem teveel. In die tijd 

was hij namelijk ook assistent scheidsrechter voetbal in de 

hoofdklasse (dat is de hoogste amateurafdeling) en (2de 

“was” hier weg) (óf: was hij) in het weekend door heel 

Nederland actief op de velden. 
 

En blijft actief voor de huurders 

Als we een sprong in de tijd maken naar 2015 toe is Ger 

Verhoogt nog steeds een trouw HOOD-lid. Met zijn 68 jaar is 

hij nog steeds een trouwe bezoeker van de Algemene 

Ledenvergadering van HOOD. En als huurder is hij nog 

steeds actief in zijn omgeving, maar dan als los persoon en 

niet in een bewonerscommissie. 

 

(Colofon:  HOOD Nieuws is een uitgave van Huurdersorganisatie 

Ons Doel en wordt gedrukt in een oplage van 675 exemplaren.  

Redactie: Jannie Cambier, Bram Kleijwegt, Maarten Kersten en    

Henri Zegers (Team Wonen).                                                    

Drukkerij: Print & Copyshop  MOBI 
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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 22512 22512 22512 22    06060606     

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 

 

�  Twintig bestuursleden in 
twintig jaar tijd 

 

Het zou toeval moeten zijn, maar in haar twintigjarig 

bestaan hebben precies twintig vrijwilligers het bestuur 

van HOOD versterkt. De bestuurstermijn kon variëren van 

een jaar of meer. Er zijn vele indrukwekkende 

bestuursperioden bij, maar de kroon spant An de Vetten 

die met inzet, precisie en toewijding de taak van penning-

meester heeft vervuld. An heeft aangegeven haar 

bestuurstaken dit jaar te willen neerleggen. 

 

 

De erelijst: bestuursleden HOOD 1995-2015 

 

A. Dupuis (1995 – 2005) 

G. Beekman  (1995 – 2002) 

A. de Vetten  (1995 – 2015) 

J. Biezen  (1995 – 1998) 

G. Mets  (1995 – 2005) 

J. van Ginkel  (1995 – 1997) 

G. Verhoogt  (1995 – 1997) 

J. le Fébre  (1998 – 2001) 

J. Cambier  (2001 – heden) 

P. Schute  (2001 – 2004) 

B. Kleijwegt  (2003 – heden) 

R. Elfferich  (2005 – 2006) 

M. Weterings  (2005 – 2009) 

S. Kroonenberg  (2005 – 2007) 

G. Collé  (2007 – 2008) 

A. Korteweg  (2008 – heden) 

M. Kersten  (2009 – heden) 

T. Faas  (2012 – heden) 

J.A. Oudshoorn  (2013 – heden) 

W. Spies  (2015 – heden) 

�  Artikeltjes uit oude 
afleveringen van 
HOODNieuws 

 

Om een indruk te geven wat er in die twintig jaar de revue 

heeft gepasseerd, hieronder een paar actuele artikeltjes 

uit de oude doos.  
 

Winter 1995 

Algemene ledenvergadering van de HOOD 

Na de oprichtingsvergadering van 9 oktober jl. is de eerste 

algemene vergadering op 22 november in buurthuis 

Vogelvlucht georganiseerd. Naar schatting waren 30 leden 

aanwezig. 

Tijdens deze vergadering zijn twee belangrijke onderwerpen 

besproken, te weten de begroting van Ons Doel en de 

begroting van HOOD. 
 

Externe ondersteuning HOOD voor 1996 

Als uitvloeisel van de begroting ’96 heeft de HOOD ook voor 

het jaar 1996 externe ondersteuning ingehuurd van de Leidse 

Welzijnsorganisatie (LWO) voor gemiddeld 10 uur per week. 

Deze ondersteuning wordt gedaan door Frans Baks. Hij is 

werkzaam als Technisch Bewoners Adviseur bij de LWO. 

 

 

 

 

Najaar 1997 

Fietslift in Schuttersveldcomplex 

De bewonerscommissie van het Schuttersveldcomplex heeft 

een groot succes gehaald. Er komt een fietslift in het complex. 

Het heeft wat voeten in de aarde gehad voordat dit resultaat 

is bereikt. De lift is alleen geschikt voor fietsen of een doos. 

Gezien de doelgroep die in dit complex is gehuisvest, zal dit 

zeker een verbetering van het woongenot tot gevolg hebben. 
 

Voorjaar 1999 

Ons Doel definitief van vereniging naar stichting 

De vereniging Ons Doel is getransformeerd in een stichting. 

Net als bij een huwelijk zijn er geen beletselen meer van 

aanmerkelijk belang, die dit nog kunnen dwarsbomen. De 

Algemene Leden Vergadering van de vereniging Ons Doel 

heeft dit unaniem besloten. Dit is niet zonder slag of stoot tot 

stand gekomen. HOOD heeft een partijtje meegeblazen. De 

belangen van de huurders zijn altijd voor ogen gehouden. Het 

overwinnen van oude stellingen, naar een begrip dat nog 

moet groeien, is een opgave die met veel overredingskracht 

gevoerd is. Niet met het mes op de keel van diegenen die een 

stichting niet zien zitten. Ook dat wordt gerespecteerd. 
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Voorjaar 2000 

Politiekeurmerk voor alle woningen van Ons Doel 

In het kader van de afspraken die HOOD met Ons Doel heeft 

gemaakt over de komende huurverhoging is meegenomen 

dat voor een eenmalige verhoging van 0,2% de woningen van 

Ons Doel worden voorzien van een dusdanige beveiliging dat 

het Politiekeurmerk kan worden afgegeven. Het eerste komen 

de Rodes aan de beurt. Dit omdat er afspraken zijn gemaakt 

bij de verkoop van woningen in die wijk waarbij het 

politiekeurmerk een van de voorwaarden was. Deze 

eenmalige verhoging zal kunnen worden gecompenseerd met 

een lagere premie voor uw inbraakverzekering. Het keurmerk 

geeft namelijk recht op een aanzienlijke korting op de premie. 
 

Voorjaar 2002 

Fusie nieuws 

Langzaam maar zeker worden de contouren zichtbaar hoe de 

nieuwe corporatie er uit zal moeten gaan zien. De intentie-

verklaring om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om te 

fuseren is door alle personen die ook maar enige 

bevoegdheid hebben om daar over te beslissen getekend. 

Het was die dag een bijzondere happening. De ene verklaring 

is nog niet ondertekend of de volgende heeft zich al 

aangediend. Een niet te onderschatten document is 17 

december ter ondertekening voorgelegd aan de corporaties. 

Het huurdersstatuut bij fusie. Dit document beschrijft de 

positie van de huurders bij het fusietraject. Zaken zoals 

bestaande rechten, maar ook plichten van de huurders, 

worden niet aangetast door de fusie. 
 

Voorjaar 2005 

Huurverhoging 2005 

Naast alle ophef over het landelijk huurbeleid toch een 

opsteker voor de huurders. Voor het eerst daalt de 

gemiddelde en individuele huurverhoging onder de 2%. Net 

als andere jaren legt Ons Doel een verband tussen de huur 

die u op dit moment betaalt, de maximaal redelijke huur van 

uw woning en de huurverhoging die u krijgt.  

Het kan dus best zijn dat u meer dan 1,6% krijgt aangezegd. 

Ons Doel zou in enkele gevallen zelfs 2,7% mogen vragen, 

maar doet dat niet.  
 

Voorjaar 2008 

Meer woningen voor jonge starters 

De Regio Holland Rijnland heeft besloten dat in Woonzicht 

vanaf 1 mei extra woningen aan starters tot 26 jaar zullen 

worden toegewezen. Het zal gaan om 50% van alle 

starterswoningen, dat is circa 320 woningen per jaar. De 

FHLO, de Leidse koepel van huurdersorganisaties wil liever 

dat de woningen verloot worden onder alle starters, zodat die 

allemaal evenveel kans hebben, maar kan  wel leven met het 

plan van de regio, als het maar tijdelijk is. Anders gaat de 

verruiming van de kansen van jonge starters zwaar ten koste 

van mensen tussen 26 en pakweg 30 jaar. Uit onderzoek van 

het RIGO is gebleken dat oudere starters vanaf 30 jaar wel 

aan bod komen, maar dat juist deze groep in de knel komt. 
 

Zomer 2011 

Woonwensenonderzoek Pioenhof 

Bewonerscommissie Pioenhof heeft een 

woonwensenonderzoek uitgevoerd. Van de 244 huurders 

reageerden er 157. De meeste huurders zijn positief over hun 

buurt, maar de huizen laten wel wat te wensen over. Er lijkt 

draagvlak te bestaan voor een beperkte ingreep om 

geluidsoverlast en hoge stookkosten te beperken. In het 

volgende HOOD-nieuws (in 2011,  red.HN) meer over dit 

onderzoek. Ons Doel is blij met de uitslag. 
 

Najaar 2013 

20 jaar Professorenpad 

Het is dit jaar 20 jaar geleden dat Ons Doel het complex 

Professorenpad opleverde. 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. 

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 financiële steun van HOOD, woningcorporatie 

Ons Doel, Radius Welzijn en het WOZ-fonds. 
 

Voorjaar 2014 

Lagere huurverhoging parkeerplaats 

De bewoners van de Liviuslaan hebben een vergelijkbaar 

probleem als de bewoners van Het Gebouw. Ook zij worden 

verplicht een parkeerplaats af te nemen. Ons Doel treedt hier 

op als beheerder en verhuurder, maar Ymere, een grote 

Amsterdamse woningcorporatie, is eigenaresse. 

De huurverhoging voor de parkeerplaatsen was vorig jaar juli 

4%. Niet als gevolg van beleid van Ons Doel, maar beleid van 

Ymere. Onredelijk vonden de bewoners en HOOD. Er werd 

werk van gemaakt. Vanaf dit jaar zal de huurverhoging voor 

de parkeerplaatsen niet hoger zijn dan de inflatie. Op 1 juli 

a.s.( (van 2014,  red.HN) is dat 2,5%. Een aardig resultaat. 
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�  Advies plan van aanpak 
Ons Doel 

 

Bij het verslag van de ledenvergadering heeft u kunnen 

lezen welke plannen Ons Doel heeft voor de toekomst. 

HOOD heeft daar adviesrecht over. Hieronder vindt u een 

korte samenvatting van het advies. 

Onderdelen uit het advies 

Het advies van HOOD gaat in op vijftien onderdelen van het 

plan van aanpak. Een belangrijk onderwerp is de mogelijkheid 

om met andere corporaties te gaan samenwerken of mis-

schien wel te fuseren. HOOD staat positief tegenover 

samenwerking, maar is wat beducht voor fusie. Er zijn 

eigenlijk nog maar drie corporaties in Leiden actief, waar-

onder Ons Doel. Wanneer Ons Doel zou opgaan in de 

Sleutels of Portaal, verschraalt het landschap wel erg. Fusie 

met studentenhuisvester DUWO ligt niet voor de hand. Bij 

fusie zou HOOD voorstander zijn van een partij buiten Leiden 

van ongeveer dezelfde omvang als Ons Doel. 

In het plan van aanpak wordt ook gesproken van nieuwe 

vormen van participatie van de huurders bij het beleid van 

Ons Doel. Naast de huurdersorganisatie (HOOD) en de 

bewonerscommissies zou er ook ruimte moeten komen voor 

de inbreng van huurders via klantenpanels en digitale forums. 

HOOD staat daar positief tegenover en wil er graag met Ons 

Doel over meedenken. 

Ons Doel constateert dat de klanttevredenheid achterblijft bij 

andere woningcorporaties en wil dat verbeteren door zich te 

laten certificeren met het zogeheten KWH-label. KWH staat 

voor een onafhankelijk meetsysteem dat de kwaliteit van 

woningcorporaties vaststelt. Daarnaast wil Ons Doel 

veranderen van een klantvriendelijke naar een klantgerichte 

organisatie. Ook dat heeft met klanttevredenheid te maken, 

want een woningcorporatie kan wel makkelijk toegankelijk 

zijn, maar als de klachten na een vriendelijk gesprek niet 

worden opgelost heeft de huurder daar niet zoveel aan. Ons 

Doel wil onderzoeken of de mogelijkheden van interactieve 

communicatie (internet) kunnen worden uitgebreid. HOOD 

staat positief tegenover deze voornemens, maar vraagt wel 

aandacht voor de oudere huurders die vaak niet zo bedreven 

zijn in het gebruik van internet. 

Voor huurders zijn het onderhouds- en huurbeleid natuurlijk 

de belangrijkste onderwerpen. Ons Doel wil onderzoeken of 

het mogelijk is om het  onderhoudsbudget bij te stellen en van 

andere complexen te verhogen. In het eerste geval kunnen de 

woningen voor een lagere prijs worden verhuurd en in het 

tweede voor een hogere. Algemeen wordt erkend dat er te 

weinig betaalbare woningen beschikbaar komen voor 

huishoudens met een laag inkomen. Verder wil Ons Doel 

vanaf 2016 een inflatievolgend huurbeleid invoeren. HOOD 

ziet grote voordelen in het aanbieden van meer goedkope 

woningen. Het onderhoud moet natuurlijk wel voldoende 

blijven. Ook het inflatievolgend huurbeleid klinkt positief, maar 

staat wel in schril contrast tot de huurverhogingen die dit jaar 

worden gevraagd (zie ook het artikel over de leden-

vergadering).  

Samengevat ziet HOOD veel positieve elementen in het plan 

van aanpak, maar er zijn ook een aantal bedreigende of 

negatieve kanten. In de komende periode zal HOOD 

nauwgezet de vinger aan de pols houden en de leden en 

huurders van Ons Doel op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen. 

 

�  Wijkschouw Havenwijk Zuid 
 

Op initiatief van de wijkvereniging Tussen de Rijnen heeft op vrijdag 24 april een “wijkschouw” plaatsgehad in de Havenwijk 

Zuid. Daar staan ook veel woningen van Ons Doel (Nieuw Groenhoven) en Portaal. Wethouder Laudy en een ambtelijke 

delegatie kwamen zittend en rondlopend bijeen met buurtvertegenwoordigers om de plannen op het Lakenplein, het 

Looiersplein, de Meelfabriek, het Singelpark, het Katoenpark en in en rond Huize Op de Waard toe te lichten.  

 

Allereerst bleek dat het door de wijkvereniging gevreesde tekort aan parkeerplaatsen niet zal gaan ontstaan, zelfs niet na invoering van 

betaald parkeren in de belendende Zeeheldenbuurt. Er komen slimme passystemen en voor niet-vergunninghoudende bezoekers in tijd 

beperkte parkeerplaatsen onder- en bovengronds. Achter de studentenwoningen op het nu niet lang meer bestaande Looiersplein 

(bouw begint na de zomer !) komt een hele grote en door een speciale landschapsarchitect ontworpen half-publieke tuin. Die is dus niet 

“ van” de studenten, maar van de wijk en zal vanaf de Oosterkerkstraat toegankelijk zijn. Op het terrein van de Meelfabriek zelf komt 

een parkeerplaats voor de gebruikers daarvan, o.a. van het daar te openen Fitness-centrum. De doorgaande Singelpark-route zal 

vanaf het Katoenpark en het Lakenplein de Oosterkerkstraat oversteken om, tussen de oude fietsenstalling en het kantoorgebouw in, 

via een route met ambachtelijke winkeltjes naar het Ankerpark te voeren. Dus niet, zoals aanvankelijk verwacht, via de binnentuin. Na 

een korte rondwandeling met de wethouder leek iedereen tevreden over de vooruitzichten…! We wachten maar weer af.
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Van de HOOD en de rand 

 

Buurtbewoners bouwen 

babbelbank 

Wie op een dinsdagmiddag toevallig 

verzeild raakt in de binnentuin van de 

Wevershof, het grote wooncomplex van 

Ons Doel tussen Waardgracht, Zuid-

singel en Ankerpark, zal daar een 

zeldzaam wijk-evenement kunnen 

waarnemen.  Geregeld zit daar, af-

hankelijk van het weer en van andere 

bezigheden, een drietal wijkbewoners 

uit Nieuw Groenhoven een paar uur te 

“plakken”. Nu is het natuurlijk bekend 

dat er in de buurtkamer De Meelbox, 

met uitzicht op diezelfde tuin, een paar 

keer per week buurtbewoners komen 

koffiedrinken en dan een paar uur 

blijven plakken voor een sociaal praatje, 

maar daar gaat het hier niet om. Of ook 

eigenlijk wél een beetje… Plakken, 

sociaal en praten. 

Wat is er dan aan de hand? Er is hier 

sprake van een sociaal en creatief 

project dat de stichting Libertas in 

samenwerking met Ons Doel voor de 

wijk heeft geïnitieerd:  de…. “Social 

Sofa”. Oftewel een sociale bank die in 

weer en wind in de binnentuin kan 

blijven staan en waarop wijkbewoners, 

meestal “hangouderen” gezellig en 

sociaal met elkaar kunnen gaan zitten 

kletsen.  Maar voor het zover is, moet 

deze bank in zelfwerkzaamheid door de 

wijkbewoners eerst bekleed worden. 

Niet met kussens maar….met glazen 

mozaïek-steentjes die in kunstzinnnige 

patrronen op de betonnen maar toch 

sierlijk gevormde bank moeten worden 

geplakt. Daar komen dus de termen 

“sociaal”, sofa en, in allerlei 

betekenissen, “plakken” bij elkaar…!  

“De bedoeling van Libertas is dat vooral 

oudere mensen uit de wijk of van elders 

meer contacten krijgen, door het op de 

bank smeden van nieuwe contacten 

met anderen”, aldus een van de huidige 

“bankplakkers”.  Vorig jaar heeft 

Libertas met een hoogwerker de lood-

zware bank in de tuin gezet, vervolgens 

heeft Wevershofbewoonster en bekend 

Leids beeldend kunstenares Lous 

Stuijfzand een ontwerp gemaakt voor 

het bekleden. Resultaat was een kleurig 

creatief patroon, dat thans dus door in 

samenstelling wisselende ploegen in 

mozaïek wordt uitgevoerd. Meestal zijn 

het twee leden van de Bewoners-

commissie Nieuw Groenhoven, de 

Oranjegrachtbewoner Martin Tetteroo,  

Wevershofbewoonster Irene Scheltes 

en de kunstenares zelf, die samen met 

andere buurtbewoners lekker in het 

zonnetje relaxed aan toegepaste kunst 

zitten te doen. Meestal op dinsdag van 

14-17 uur. Maar zij zien heel graag wat 

nieuwe helpende handen erbij, omdat 

het anders misschien nog een jaar duurt 

voor het project klaar is. Men hoeft niet 

bang te zijn voor plakkerige vingers vol 

lijmkorsten, want er wordt gewerkt met 

water-afwasbare cement. En…voor 

koffie en koekjes wordt onbeperkt 

gezorgd ! 

 

U kunt zich opgeven bij Martin  

tel.nr.071-5893121  

of per mail: mc.tetteroo@live.nl. 

 

 

 

 

�  HOOD-bestuur zoekt 
Penningmeester 

 

De huurders van de Woningstichting Ons Doel hebben 

hun eigen vereniging, met de naam HOOD,  Huurders-

organisatie 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 


