
  HOOD twintig jaar 
 

In het vorige HOODNieuws was een inlegvel opgenomen over aanstaande 

twintigjarig bestaan van HOOD. Op 14 juni werd het jubileum feestelijk gevierd 

in Het Gebouw aan de Surinamestraat in Leiden Noord. Uitgenodigd waren de 

leden met hun families, bestuur en medewerkers van Doel, oud bestuurders 

van HOOD, de zusterorganisaties van andere Leidse woningcorporaties en 

andere relaties. 

Ons Doel bedankt HOOD 

Het was die zondag in juni een 

beetje kille dag. Toch waren zo’n 

zeventig mensen op de fees-

telijke gebeurtenis afgekomen. 

Het bestuur van HOOD had er dit 

keer voor gekozen om geen in-

gewikkelde thema’s aan de orde 

te stellen.  Het moest gewoon 

een gezellige bijeenkomst wor-

den waar de leden en hun gezinsleden zich konden vermaken. Er was volop muziek 

van keyboardspeler Daan van Hemert. En met de volks- en zeemansliederen van 

dameszanggroep “Er Welt en Traan” werd luid meegezongen. 

Het bestuur werd toegesproken door de zojuist aangetreden directeur van Ons Doel, 

Christoffel Klap. Als oud-directeur van Portaal Leiden kende hij de meeste bestuurs-

leden al, maar voor de leden was hij een nieuw gezicht. HOOD werd in de 

bloemetjes gezet. Ons Doel gaat HOOD bij wijze van kadoo helpen om meer 

huurders bij het werk van de huurdersorganisatie te betrekken. 

De voorzitter vertelt 

Voorzitter Arie Korteweg hield een 

beeldende feestrede. Hij maakte de 

moeilijke positie waarin veel huurders 

zich momenteel bevinden duidelijk aan 

de hand van een fabel van de hond en 

de haas. Als een hondje er ondanks 

veel inspanningen niet in slaagt de 

haas te vangen, vraagt de baas hoe 

dat komt. Het antwoord van het hondje is dat de haas voor z’n leven rent, terwijl 

hijzelf het voor de lol doet. En zo moet het werk van HOOD ook worden bekeken: de 

bestuurders proberen met plezier de problemen van de huurders zoveel mogelijk te 

voorkomen of op te lossen.  Om het plezier nog eens te onderstrepen, kregen de 

aanwezigen bij het afscheid een feestelijk presentje uitgereikt. (Met dank aan Bram 

Pater voor de foto’s. Voor meer foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=SRLW4ORF).
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  Passend toewijzen voor 
huurtoeslagontvangers 

 

Op 1 juli jl. is de nieuwe Woningwet in werking getreden. 

We hebben daar al eerder aandacht aan besteed. Door de 

wetswijziging is er voor huurders en woningcorporaties 

veel verandert. Het voert hier te ver om alle 

veranderingen uiteen te zetten. Belangrijke wijziging is 

dat er vanaf 1 januari 2016 alleen nog maar passend mag 

worden toegewezen. Hieronder de uitleg. 

Huurtoeslag afhankelijk van inkomen, leeftijd, 

gezinssamenstelling en huur 

Het is niet zo 1, 2, 3 te bepalen of iemand recht heeft op 

huurtoeslag of niet. Daar komen veel zaken bij kijken. Om te 

beginnen is er de huur. Wanneer deze bij het tekenen van de 

huurovereenkomst hoger is dan € 710,68, dan bestaat dat 

recht niet. De huur is dan geliberaliseerd. 

Voor huurtoeslag is het inkomen van het hele huishouden van 

belang, dus ook van inwonende kinderen met een eigen 

inkomen. Kijk voor meer informatie op de website van de 

belastingdienst www.belastingdienst.nl en click dan door op 

“toeslagen”. U kunt daar ook een proefberekening maken. 

Niet de hele huur is subsidiabel 

Als de nettohuur lager is dan € 710,68 wordt niet alles 

vergoed. Er geldt een benedengrens van ongeveer € 230, de 

zogeheten kwaliteitskortingsgrens van ongeveer € 403 en de 

aftoppingsgrens van ongeveer € 600. Dit zijn benaderingen, 

aangezien deze grenzen  afhankelijk zijn van leeftijd en 

gezinssamenstelling. Voor de huur onder de benedengrens 

ontvangt men geen huurtoeslag; voor de huur tussen de 

benedengrens en de kwaliteitskortingsgrens ontvangt men  

 

100% huurtoeslag; voor de huur tussen de kwaliteits-

kortingsgrens en de aftoppingsgrens nog maar 40% 

huurtoeslag en boven de aftoppingsgrens niets. 

Bij verhuizing vanaf 1 januari 2016 geen woning meer 

boven de aftoppingsgrens 

De laatste jaren zijn de huren van de vrijkomende woningen 

heel erg gestegen. Daardoor zijn mensen met een lager 

inkomen vaak gedwongen een woning te huren die eigenlijk 

te duur voor ze is. Uit gegevens van WoningNet over 2014 

blijkt dat 47% van de vrijkomende woningen een huur hadden 

boven de aftoppingsgrens. Toch werden 87% van de 

vrijkomende woningen verhuurd aan huishoudens met recht 

op huurtoeslag. Dat betekent dat meer dan de helft van de 

huishoudens met recht op huurtoeslag een huur gingen 

betalen hoger dan de aftoppingsgrens. Vanaf 1 januari 

aanstaande mag dat niet meer. 

Wat betekent dat voor huurders? 

Als de verhuurders hun beleid niet veranderen zou de helft 

van de vrijkomende woningen niet meer toegankelijk zijn voor 

mensen met recht op huurtoeslag. Dat zou heel vreemd zijn, 

want woningcorporaties zijn er juist en vooral voor mensen 

met een laag inkomen. In de wandelgangen vernemen wij dat 

de corporaties dat ook niet willen. Gevolg moet zijn dat de 

huren van vrijkomende woningen voor mensen met recht op 

huurtoeslag omlaag moeten.  

HOOD en de andere Leidse huurdersorganisaties denken op 

dit moment hard mee om het huurbeleid in de toekomst ook 

voor de lage inkomensgroep rechtvaardig te houden. Tussen 

nu en 1 januari aanstaande moet er op dat gebied dan ook 

nog veel gebeuren.

 

 

  Huurders weigeren 
prestatieafspraken te 
ondertekenen 

 

De huurdersorganisaties van Ons Doel, Portaal, De 

Sleutels en DUWO hebben na anderhalf jaar moeizaam 

onderhandelen met gemeente en corporaties geen 

goedkeuring kunnen hechten aan het bereikte 

onderhandelaarsakkoord.  

Stemverklaring 

In de prestatieafspraken wordt jaarlijks vastgelegd wat 

gemeente en woningcorporaties de komende jaren gaan doen 

op het gebied van de volkshuisvesting. Tijdens een 

plechtigheid op 24 juni jl. in Café Olivier aan de Hooigracht  

 

 

waren de huurdersorganisaties er wel getuige van dat beide 

andere partijen de papieren tekenden, maar hebben zij ook bij 

monde van HOOD-voorzitter en mede-onderhandelaar Arie 

Korteweg een “stemverklaring” afgegeven waarom zij niet 

tekenden. Dat betrof met name de niet gegarandeerde 

betaalbaarheid van de sociale woonvoorraad, de omvang van 

de voorraad zelf en het ontbreken van energie- en milieu-

maatregelen. Nadat de huurders hadden ingesproken in de 

betreffende commissievergadering van de gemeenteraad, 

heeft de meerderheid van de raad uiteindelijk de punten van 

de huurders alsnog op de werkagenda voor de uitvoering van 

de prestatieafspraken gezet, zodat die vanaf nu jaarlijks 

zullen worden gemonitord. De afspraken hebben een looptijd 

van 5 jaar en zullen vanaf nu jaarlijks worden bijgesteld.  

http://www.belastingdienst.nl/
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  Oud bestuursleden aan het 
woord: Gé Beekman   
Door  B r a m  Kl ei j w eg t  

 

Omdat HOOD twintig jaar bestaat worden enkele 

betrokkenen van HOOD van het eerste uur in het zonnetje 

gezet. In dit HOODNieuws is de beurt aan Gé Beekman. 

De Bruine Boon revisited 

Ons interview met Gé Beekman vindt plaats in “De Bruine 

Boon” en dit blijkt een toepasselijke ontmoetingsplek te zijn. 

Bij de voorbereiding van overleg met  Ons Doel vormde deze 

horecagelegenheid namelijk de uitvalsbasis voor het oude 

HOOD-bestuur.  

Gé 2015, geïnterviewd in de café-restaurant De Bruine Boon 

Het pioniersgevoel 

Gé werd enkele maanden na de oprichting van HOOD 

bestuurslid. Er waren al bewonerscommissies actief, maar bij 

Ons Doel bestond de behoefte aan een overkoepelende 

huurdersorganisatie. Een en ander werd mede in de hand 

gewerkt, doordat Ons Doel van een verenigingsvorm naar 

een stichtingsvorm toe werkte. Enkele woorden vallen 

regelmatig in het gesprek: pioniersgevoel, laagdrempeligheid 

en persoonlijk contact. 

HOOD bestond toen uit ongeveer 900 leden (nu ongeveer 

600) en alle werkzaamheden werden door de bestuursleden 

onderling verdeeld. Onderling werd geregeld wie zorgde voor 

kopij van het krantje van HOOD, de jaarverslagen schreef, de 

ledenadministratie bijhield en uiteraard moesten financiële 

zaken geregeld worden. 

In het vorige HOOD-nieuws werd al vermeld dat bijvoorbeeld  

 

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 

 

lidmaatschapsgelden nog door HOOD zelf werden geïnd. Dat 

betekende niet alleen dat geld opgehaald moest worden bij 

mensen die vergeten waren om hun lidmaatschap per giro te 

betalen, maar vooral ook dat de benodigde girokaarten zelf 

moesten worden geprint door het bestuur! 

Inkt aan je vingers 

In de begintijd van HOOD was informatiemateriaal schrijven 

een vreselijke klus. Oudere leden zullen wellicht met 

weemoed terugdenken aan stencilmachines, inkt aan je 

vingers en correctielak. Maar gelukkig gaat dat tegenwoordig 

veel eenvoudiger. Gé hield zich vooral bezig met het 

verspreiden van het informatiemateriaal. Hij moest zelfs vrij 

nemen van zijn werk om dat te kunnen doen. 

Ook bij de leden was veel betrokkenheid. Zo werd de 

Algemene Leden Vergadering goed bezocht. 

Vrijwilliger én professional 

Gé werkte bij de Sleutels als huismeester. Zijn werkplek bij de 

Milanenhorst werd later het huidige HOOD kantoor. Vanwege 

zijn ervaring lag het voor de hand dat hij mede betrokken 

raakte bij de klachtenafhandeling. 

Op een gegeven moment werd het te zakelijk 

Naarmate HOOD langer bestond, kwamen er steeds meer 

taken bij. Het werd Gé op zeker moment te groot en te 

zakelijk. Niet alleen hakten fusiebesprekingen er aardig in, 

maar ook  andere taken op diverse overlegniveaus. Als 

huismeester was hij wel bekend met lekkende kraanleertjes, 

maar overleg met allerlei organisaties vergden professionele 

ondersteuning.  

Al met al verdween geleidelijk de pioniersgeest. Gé kon een 

woning kopen van Ons Doel en na pakweg zeven jaar 

bestuurslidmaatschap is hij uiteindelijk bij HOOD gestopt. 

Buiten HOOD is Gé actief in vrijwilligerswerk gebleven. 
 

Aanmelden bij HOOD Ledenpanel: 

Het bestuur van HOOD bepleit regelmatig uw belangen bij het 

management van Ons Doel. Door wijzigingen in de wet neemt 

de invloed van huurdersorganisaties op het beleid van 

woningcorporaties toe. Dan gaat het over belangrijke zaken, 

als huurverhoging, onderhoud en voorraadbeleid. Heeft u een 

mening over die onderwerpen? Wilt u er over meedenken? 

Meldt u dan met uw emailadres aan bij ons Ledenpanel via: 

info@hood-leiden. 
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Van de HOOD en de rand  

Huurders Nieuw Groenhoven op de 

barricades tegen Meelfabriek 

De huurders van Ons Doel aan de 

Waardgracht, Oranjegracht, Looiers-

plein en in de Wevershof zijn in actie 

gekomen tegen de bouw van twee 

massieve 12 meter hoge woonblokken 

op de plaats waar nu de wijkparkeer-

voorziening op het Looiersplein is. Dat 

plein is door de gemeente verkocht aan 

Projectontwikkelaar Van der Wiel Bouw 

van het Meelfabriek-project en die 

bouwt er appartementen voor studen-

tenhuisvester DUWO. Dit als eerste 

fase van het Meelfabriek Project.  

Men had al na de zomer willen 

beginnen, maar door  het verzet van de 

bewoners zal dat moeten worden uit-

gesteld. De woonblokken, door de buurt 

op spandoeken aan de gevels en 

bruggen als “Oostblokkazernes” 

bestempeld, staan door de geringe 

breedte van de gracht en de 

belendende straatjes, dicht tegen de 

woningen van Ons Doel aan.  

De bewoners van die woningen, die 

grote delen van de dag in de schaduw 

komen en in plaats van het huidige vrije 

uitzicht opeens de vier-hoog-

studentenflats pal tegenover zich 

krijgen, hebben tijdens een hoorzitting 

op 17 juli in de raadzaal van het 

Stadhuis hun bezwaarschriften uitvoerig 

kunnen toelichten aan de onafhan-

kelijke Commissie Bezwaarschriften van 

Leiden.  

Ook de Vereniging Oud Leiden kwam 

daar bezwaar maken tegen het 

verstoren van het beschermde stads-

gezicht. Daarna is een nieuw feit op-

getreden, namelijk de publicatie door de 

gemeente van een wijzigingsbesluit op 

de al door haar goedgekeurde plannen. 

Dat hield in dat de al toegezegde ver-

vangende parkeerplaatsen opeens niet 

meer onder de ‘Oostblokblokken’ 

worden aangebracht, maar in een 

latere, nog niet vergunde, fase van het 

Meelfabriekproject en meer achteraan 

op het fabrieksterrein in een kelder 

zullen komen. Wat voor de veelal 

oudere, bejaarde, hoogbejaarde en 

mindervalide bewoners van het 

vroegere zorgcomplex een groot 

bezwaar is wegens afstand en gevoel 

van onveiligheid ‘s avonds. Ook dat de 

bouwhoogte werd verhoogd: van de 11 

meter van het 10 jaar oude bestem-

mingsplan naar 12,10 meter, wat voor 

nog meer schaduwwerking zal zorgen. 

 

Tegen dat wijzigingsbesluit hebben 35 

individuele bewoners, de bewoners-

commissie en de wijkvereniging nu 

bezwaarschriften ingediend. Maar velen 

van hen ook voor het eerst tegen het 

hele bouwplan, omdat ze daarvan nog 

niet op de hoogte waren: het Leids 

Nieuwsblad met de gemeenteberichten 

wordt in deze wijk niet verspreid. Ook 

maken degenen die in juli al bezwaar 

maakten nogmaals bezwaar tegen het 

hele plan, omdat door het wijzigings-

besluit nu ook de hele gemeentelijke 

“omgevingsvergunning” van 10 april is 

onbalans is geraakt.  

De Commissie Bezwaarschriften acht 

intussen een en ander al zodanig van 

overwegende aard dat zij haar 

oorspronkelijk voor begin augustus,  op 

basis van de al gehouden hoorzitting,  

geplande advies aan de gemeente nog 

even heeft aangehouden. Zij heeft nu 

een nieuwe hoorzitting gepland op 9 

oktober en zal daarna het gehele plan 

en het wijzigingsbesluit aan de hand 

van de vele bezwaren tegen het licht 

houden.  

Ook Ons Doel heeft aan het dringende 

verzoek van het actiecomité en de 

bewonerscommissie gevolg gegeven 

om zelf ook een bezwaarschrift  in te 

dienen.  Het betreft hier een kort en 

voorlopig bezwaarschrift, dat op de 

laatste dag van de bezwaartermijn bij 

de gemeente, 26 augustus, is 

ingeleverd. Dat komt omdat nog maar 

twee dagen tevoren plotseling was 

gebleken dat de peildatum van zes 

weken niet inging op het moment van 

publicatie van het bestreden besluit , 

maar van het nemen  van dat besluit... 

Daarom was de directie van Ons Doel 

nog niet klaar met haar onderzoek van 

het wijzigingsbesluit. Er wordt in dit 

korte formele bezwaarbriefje dan ook 

niet in detail ingegaan op de punten 

waarmee onze "huisbaas" precies 

problemen heeft, maar er wordt al wel 

aangekondigd dat de inhoudelijke 

bezwaren zelf nog zullen volgen. 

 

HOOD behartigt huurdersbelangen 

samen met u 
 

Heeft u suggesties, ideeën? Zit u met 

vragen of problemen waar u samen 

met Ons Doel niet uitkomt? 

 
bel ons 

 
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 – 512 22 06 

  
U kunt bij geen gehoor altijd ons 

antwoordapparaat inspreken, dat 

regelmatig wordt afgeluisterd. Vergeet 

niet uw telefoonnummer te ver-

melden, dan bellen wij u terug.  

Of stuur een e-mail naar:  

 

info@hood-leiden.nl 


