
�  Afscheid An de Vetten   
Op 30 september heeft HOOD afscheid genomen van onze penningmeester           

An de Vetten. Bij het etentje waren ook directieleden van Ons Doel en enkele oud-

gedienden van bewonerscommissies.  

An had de dingen graag netjes en zonder fouten. Ze heeft daarom meer dan 20 jaar 

zeer consciëntieus gezorgd dat de boekhouding, de financiering van de bewoners-

commissies, de begroting en het financieel jaarverslag in orde waren. Met dezelfde 

toewijding zorgde ze voor het kantoor en de inventaris daarvan en voor de ver-

spreiding van stukken aan HOOD-leden en ontvangers van het jaarverslag. De 

andere bestuursleden ontging vaak wat ze allemaal deed. Want je kon erop 

vertrouwen. Om betrouwbaar te b  lijven gaf ze ook soms aan dat ze voorlopig niet 

toekwam aan bepaalde klussen. Mede vanwege privéomstandigheden hadden we 

daar begrip voor. En uiteindelijk kwam alles terecht. 

We danken An heel har-

telijk voor al haar werk dat 

ze op betrouwbare wijze 

heeft verricht en zo lang 

heeft volgehouden.   

An kreeg als cadeau van 

ons een arrangement van 

een paar dagen in een 

hotel. Ook Ons Doel had 

een presentje voor haar in 

petto. 

                                                     An en man Sam nemen cadeaus in ontvangst      

 

�  Nieuwjaarsgroet     
 

Beste HOOD-leden, 

Het is mooi dat wij in onze taal onderscheid kunnen maken tussen “huis” en 

“thuis”. Voor ons huis, bestaande uit beton, bakstenen en hout,  zorgt Ons 

Doel. (Ja, wij ook een beetje door het schoon te houden en het niet te 

beschadigen.) En wij zullen het de “woningbouw” wel vertellen als ze dat niet 

goed doen. Maar voor ons thuis , de plaats en sfeer waar we ons "lekker in ons 

vel" willen voelen, daar zorgen we zelf voor (en ja, Ons Doel ook wel een beetje 

door de goede voorzieningen te scheppen).  

Het bestuur van HOOD wenst u een goed nieuw jaar. Wij als HOOD willen er 

samen met uw "huis-baas" én uzelf als "thuis-baas" in slagen, u weer een 

prettig huis én een "wel thuis" te bezorgen.   

Arie Korteweg, voorzitter                                                                                     
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�  Ons Doel en HOOD sluiten 
nieuwe samenwerkings-
overeenkomst 

 

In het voorjaarsnummer van HOOD Nieuws berichtten wij 

over een excursie van vertegenwoordigers van HOOD en 

Ons Doel. Woningbouwvereniging Pré Wonen in 

Velzerbroek, de Lucascommunity in Amsterdam Osdorp 

en de Amsterdamse Houthavens werden bezocht. Doel 

van de excursie was om kennis te maken met nieuwe 

vormen van participatie van huurders bij de beleids-

vorming van hun verhuurder. Ook werd aandacht besteed 

aan vormen van zelfbeheer, waarbij huurders taken van 

de woningcorporatie overnemen. Met deze informatie op 

zak wilden HOOD en Ons Doel hun onderlinge 

samenwerking opnieuw vormgeven. 

 

Vernieuwen door te verbreden en te verdiepen 

Vorig jaar trad de nieuwe Woningwet in werking. In die wet 

zijn de doelstellingen en taken van woningcorporaties 

vastgelegd. Er staat ook in wat ze niet meer mogen. Ook de 

rol van gemeenten en huurdersorganisaties wordt in de wet 

beschreven. Zij gaan meer dan in het verleden toezicht 

houden op het doen en laten 

van de corporaties. In een 

aantal gevallen kunnen zij 

aankloppen bij de minister, 

met het verzoek een 

corporatie terecht te wijzen. 

HOOD en Ons Doel zien dat 

huurders zich afwenden van de overlegstructuur waaraan ons 

polderlandschap zo rijk is. Het kost allemaal veel te veel tijd 

en het vertrouwen dat het ook iets oplevert neemt af. Voor 

HOOD en Ons Doel is dat reden om naar nieuwe vormen van 

participatie te zoeken. In de samenwerkingsovereenkomst is 

nu vastgelegd dat huurders actief worden benaderd om over 

bepaalde thema’s mee te denken. Dat kan aan de hand van 

een digitale enquête, maar ook door met een beperkt aantal 

geïnteresseerde huurders een bepaald beleidsonderwerp te 

behandelen.  

Die onderwerpen kunnen  

heel verschillend zijn. Het  

kan gaan om de jaarlijkse 

huurverhoging, de kwaliteit  

van de dienstverlening of om 

duurzaamheid. Soms zal 

huurders om hun wensen worden 

gevraagd, soms om advies. De hoogste vorm van participatie 

wordt co-producentschap genoemd. In dat geval maken 

medewerkers van Ons Doel en huurders gezamenlijk nieuw 

beleid. Door steeds nieuwe thema’s te benoemen en steeds 

andere huurders te benaderen wordt de participatie verbreed. 

Door co-productie wordt de participatie verdiept. 

Zelfbeheer 

Soms kloppen huurders enthousiast aan met een initiatief. In 

het verleden kwam het wel voor dat HOOD of Ons Doel dat 

niet oppakten. In de samenwerkingsovereenkomst is nu 

vastgelegd dat er beleid moet komen om die initiatieven een  

kans en een zetje te geven. Zelfbeheer kan vele vormen  

aannemen. Soms nemen buren gezamenlijk de bezem of de 

tuinschep ter hand. Daar zou dan weer een verlaging van de 

servicekosten tegenover moeten staan. In een ander geval 

selecteren zij zelf het schoonmaakbedrijf en houden toezicht 

op de werkzaamheden. In dat geval neemt de kwaliteit van de 

dienstverlening toe. In alle gevallen wordt hiermee de 

betrokkenheid bij de woningomgeving en bij elkaar verbeterd. 

Niet over één nacht ijs 

HOOD en Ons Doel zijn met de samenwerkingsovereenkomst 

niet over één nacht ijs gegaan. Ze hebben de tijd genomen 

voor een afgewogen tekst. Toen HOOD zich onzeker voelde 

over de eigen invloed en onafhankelijkheid werd een second 

opinion van de Woonbond gevraagd. Reactie van de 

Woonbond: er zijn wel degelijk bedreigingen, een actieve 

zelfbewuste opstelling van HOOD is daarom noodzakelijk, 

maar de intenties en ambities van Ons Doel verdienen 

ondersteuning en aanbeveling. Voor HOOD was dit 

aanleiding om de samenwerkingsovereenkomst in concept 

aan de ledenvergadering van 21 november jl. voor te leggen 

en de leden hebben er mee ingestemd. 

Colofon:  HOOD Nieuws is een uitgave van Huurdersorganisatie  

Ons Doel en wordt gedrukt in een oplage van 700 exemplaren 

Redactie: Jannie Cambier, Bram Kleijwegt, Maarten Kersten en  

Henri Zegers (ASW / Team Wonen).                                         

Drukkerij: Print & Copyshop  MOBI.  
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�  Burenbezoek in de 
buurttuin op burendag 
door  Hennie  Fossen  

Gelukkig was het een zonovergoten dag, zaterdag 24 

september, Burendag. De moes- en fruittuinen zagen er nog 

zomers uit. Om de buurtbewoners welkom te heten fleurde de 

bewonerscommissie de tuin op met tafel en kleurig kleed, 

biologische koffie, thee, sap en lekkers. Ook wat stoelen om 

even te kunnen zitten. We hadden geen idee hoeveel mensen 

op onze uitnodiging, die we via de brievenbussen 

verspreidden, zouden afkomen. Rond 10.00 uur kwamen de 

eerste bewoners aanlopen, ze waren  blij verrast door het 

vrolijke aanzicht van de moestuin en het aangeboden lekkers. 

Uitgebreid spraken we met hen over de tuin en de 

mogelijkheden om eventueel mee te doen. Gedurende de 

twee uur dat we de tuin openstelden werd het steeds drukker, 

meer belangstellenden dan gedacht! Het was soms even 

aanpoten om iedereen te kunnen rondleiden en van 

informatie te voorzien. Het was fijn om in deze zonnige sfeer 

zulke leuke, verraste reacties te krijgen, van zo'n 30 bewoners 

uit diverse hoeken van onze wijk. En we zijn vooral blij dat we 

door deze dag twee gezellige buurtbewoners mochten 

verwelkomen als nieuwe 'buurt-tuiniers', zij werken nu ook 

mee op onze moestuin. 

 

Informatie buurttuin Tuinstadwijk: bcpioenhofeo@live.nl,  

of Woningstichting Ons Doel/Corrie Keijzer 

 

 

�  Met je huisbaas onder de 
douche 

Buurtkamer De Meelbox was op negen november het decor 

voor het eerste “opleverfeestje” van Ons Doel nieuwe stijl. 

Gevierd werd het feit dat na een half jaar in het complex 

Nieuw Groenhoven (189 woningen) de eerste fase van het 

project Groot Onderhoud kon worden afgerond. De bewoners, 

ook degenen die geen nieuwe badkamer hadden gekregen of 

gewild, waren uitgenodigd voor een drankje en een hapje van 

cateraar De Haardstee (huurders van Ons Doel), een paar 

toespraakjes over de goede samenwerking en vooral veel 

gezelligheid en nieuwe kennismakingen…  

Mevrouw Beekman uit de Wevershof samen met directeur 

Klap in de nieuw-opgeleverde badkamer 

 

 

�  Presentatie subsidie 
wijkinitiatieven op de 
ledenvergadering 

 

Op 21 november organiseerde HOOD haar ledenvergadering. 

Op de agenda stonden de goedkeuring van de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst en het werkplan en de 

begroting voor 2017. Meer daarover vindt u elders in dit 

HOOD Nieuws en op de website www.hood-leiden.nl.  

Als spreker was Marco Versluis uitgenodigd. Hij is werkzaam 

bij de Gemeente Leiden op de afdeling wijkregie. Met behulp 

van een powerpoint-presentatie gaf hij uitleg over de 

subsidieregeling voor Wijkinitiatieven. Wanneer buurt-

bewoners een leuk idee hebben, kunnen zij onder voor-

waarden een flinke subsidie krijgen om hun plan uit te voeren.  

Van belang is onder meer dat het plan bijdraagt aan de 

leefbaarheid van een buurt, dat het de betrokkenheid van 

buurtbewoners vergroot en dat het gericht is op een groep 

bewoners.  

Op de website van de gemeente vindt u op 

www.leiden.nl/over-de-stad/wijken-in-leiden/wijkwensen/ meer 

uitleg over de regeling. Voor vragen of hulp kunt u zich 

wenden tot wijkregie@leiden.nl.  

Een paar voorbeelden van initiatieven die met deze 

subsidieregeling mogelijk zijn gemaakt zijn: het voedselbos 

Merenwijk, de wijkfilm Goeie Mie en de Open Tuinen Route. 



 

 

4 

�  Boeken over Leidse stads-
rechten en Tuinstadwijk  

door  Maarten  Kersten  

Stadshistoricus Cor Smit is weer lekker bezig. De stads-

historicus publiceert al jaren zeer interessante, weten-

schappelijk verantwoorde maar voor een breed publiek 

toch zeer lezenswaardige boeken over allerlei aspecten 

van de Leidse geschiedenis. In de aanloop naar 

Sinterklaas en Kerst heeft hij maar liefst twee cadeaus 

voor de schoen en voor de laars: "Een Leidse verjaardag: 

stad en stadsrechten 750 jaar geleden" (samen met 

historicus en NRC-journalist Gijsbert van Es), en 

"Tuinstadwijk".  

 

Over laatstgenoemde titel, over een wijk met huizen van Ons 

Doel, kunnen we helaas nog geen details vermelden; de 

presentatie ervan, aan burgemeester Lenferink en de  

buurtbewoners, in de Speeltuin aan de Seringenstraat, moest 

Leiden zoals het er waarschijnlijk uitzag omstreeks 1200. 

Maquette gemeente Leiden, afd. Monumenten en Archeologie 

( foto’s Wil van der Voort).  

bij het ter perse gaan van dit nummer van HOOD Nieuws nog 

plaatsvinden. Maar als u nu dit Historisch HOOD hoekje leest, 

ligt het in de boekwinkel. Evenals het eerstgenoemde werkje 

dat niet aan maar dóór de burgemeester gepresenteerd 

wordt: hij (jawel. ...óók al historicus) schreef een alleraardigst 

historiserend filosoferend voorwoord bij de 75 tekst- en foto-

pagina's. Die gaan over 750 jaar stadsrechten en kosten in de 

winkel € 7,50 ... Het boekje kun je dan ook zien als een 

verjaardagspresentje aan de Leidse burgers door de auteurs 

en uitgeverij/drukkerij Ginkgo van Bert Lever aan de 

Koppenhinksteeg.  

 

Officieel zijn wij sinds 1266 "burgers". Op 19 december van 

dat jaar wordt op de meest nabij gelegen chique en 

representabele locatie, slot Teylingen, het Leidse 

stadsprivilege door Floris officieel "bezegeld". In 

aanwezigheid van beroemde en machtige tijdgenoten als 

Gijsbrecht van Amstel en Simon van Haarlem. De 

intrigerende vraag, die uit dit boekje naar voren komt, is, of dit 

wel het begin van Leiden als stad is? We hebben dit 

document van Florens oftewel Floris de Vijfde, dat wordt 

gezien als de geboorte-akte van de stad. Maar de toen net 

aangetreden 12-jarige Floris V, die de meeste dagen van zijn 

jaarlijkse tournee langs Hollands steden resideerde in de 

Lokhorst en later aan het Gravensteen, bevestigde in feite al  

gevestigde rechten. Dat ging altijd zo: oudere rechten werden 

bij het aantreden van een nieuwe Heer aangevuld, 

gecorrigeerd en bijgesteld in nieuwe stadsrechten              

Een "buurtje" in Oud Leiden: impressie van chique stadse 

woonhuizen met daarachter oudere types stadsboerderijen,  

in het Leiden van omstreeks 1300 (tekening Carl van Hees). 

 

of gewoon overgeschreven. Maar van die oudere rechten 

hebben we geen document meer. Het zijn door tekstanalyse 

door geleerden vastgestelde oudere formuleringen van 

rechten, die zijn voorgangers, zoals graaf Willem I, al aan de 

kleine stad aan de Rijn gegeven hadden. Een stadje met 

maar een paar duizend inwoners overigens. Het kan zijn dat 

die oudste rechten dateren van 1217, maar heel misschien 

zelfs al van de periode nadat de Hollandse hoofd-residentie in 

Rijnsburg door de bisschop van Utrecht en de keizer 

van...jawel...Duitsland (áltijd weer die Duitsers..) was veroverd 
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en verwoest. In 1047. Jaloezie... De Rijnmond kreeg teveel 

(economische) macht.  

 We kunnen hier eindeloos en heel leuk over filosoferen, maar 

dat doet het boekje al en we gaan hier geen tientallen 

pagina's HN aan wijden. Wel leuk om hier nog even te 

vermelden is dat de stadsrechten niet alleen het tolrecht, 

marktrecht en ommuringsrecht omvatten, maar ook straffen 

formuleerden. "Wie een ander de haren uittrekt, krijgt een 

boete van 10 schellingen" of: "wie een ander met een 

strijdknots of stok verwondt, krijgt een boete van 2 ponden". 

En: "Wie een ander een hand, voet of arm afhakt, of een oog 

uitrukt, moet een boete van 10 ponden betalen. Ik zal ervoor 

zorgen dat aan de verminkte, met hulp van de justitie, een 

vergoeding wordt gegeven". Burenruzies, om bijvoorbeeld 

overlast (of overspel) zullen in die tijd dus wel aardig binnen 

"de perken" zijn gebleven, en over die perken gesproken: "wie 

huisvrede pleegt door zich gewelddadig in iemands huis te 

gedragen, moet een boete van 5 ponden betalen". Leuk voor 

bemiddelingsgesprekken bij Ons Doel inzake overlast-ruzies:  

 

"Wie iemand smadelijk voor leugenaar uitmaakt, krijgt een 

boete van 2 schellingen en ook aan de beledigde moet hij 

(NB: hij ! niet zij...) 2 schellingen betalen. Maar ook : "bij 

doodslag, roof, diefstal of iets ernstigs van andere aard (?) zal 

hij" (dus kennelijk nooit zij) overeenkomstig de zwaarte van 

het misdrijf met de dood worden bestraft, indien..enz.". 

Slechte wethouders had je toen niet want: "Wanneer een van  

de gezworenen de stad niet dienstbaar zal blijken te zijn, dan 

zal hij zonder enige tegenspraak verwijderd worden". 

Woningbouw was overigens ook toen aan strenge 

regelgeving gebonden. Je had nog geen corporaties of  

projectontwikkelaars, bestemmingsplannen, bezwaar-  

commissies en Raad van State, maar je mocht niet een huis 

bouwen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, toestemming 

van de graaf, of van de schout of een van de acht 

gezworenen. Wethouder Laudy zou toen dus wel wat meer 

macht gehad hebben….  

Impressie van het Steenschuur en de Breestraat omstreeks 

1270, met een enkel huis en een industriële oven (onder). 

Tekening Carl van Hees.

 

 

�  Goeie Mie 100 jaar na haar dood goed “ontvangen” 
 

Tal van bewoners uit de buurt Nieuw Groenhoven en elders uit de wijk Tussen de Rijnen hebben een rol gespeeld in de eerste 

speelfilm, die eindelijk, ruim 100 jaar na haar dood, aan hun beruchte oud-buurtgenote Goeie Mie (1839-1915) was gewijd.  Op 

30 oktober beleefde zij in Trianon haar chique filmpremière op het Leiden International Film Festival. Goeie Mie, die onder meer 

woonde aan de Groenesteeg en de nu verdwenen Weverstraat, staat bekend als wereldrecordhoudster gifmengen en de 

havenwijk-zuid heeft daarmee dan ook de twijfelachtige eer als “plaats delict”  opgenomen te zijn in het Guinness Book of  

Records.  Met het oog op de door haarzelf op de latere slachtoffers afgesloten begrafenisverzekeringsgelden (dat kon toen…) 

was zij  haar tijd ver vooruit als “mantelzorgster”: zij bracht zieken , zelfs uit haar eigen familie, een lekker soepje of papje en 

deed daar dan wat arsenicum in. De gevolgen waren afgrijselijk:  102 pogingen tot moord, waarvan 27 fataal en 40 zodanig dat 

de slachtoffers weliswaar niet meteen overleden, maar voortaan ziek of invalide door het leven gingen. Dat werd door regisseur 

Henny Hartevelt en producent en voorzitter wijkvereniging Hans Ranselaar naar de huidige tijd vertaald.  

 

Een Goeie Mie anno 2016 dus. Anja Becker van de Oranjegracht (Ons Doel-woning) speelde deze hoofdrol heel  

overtuigend. De meeste opnames hadden plaats op de Oranjegracht, het Havenplein, in de Meelbox en Wevershof,  

kortom Ons Doel als locatie van Mie’s duistere doel. De film trok een week lang uitverkochte zalen in Trianon, Vrijplaats en 

Leger des Heils. Pikant detail : die laatste locatie aan de Groenesteeg is exact op dezelfde kruising gelegen als de voormalige 

woning van Goeie Mie.  Op de twee avonden voor de première was er ook nog een speciale HallowMien tocht door project-

theatergroep Fields Of Wonder uitgezet in de oostelijke binnenstad. Een honderdtal mensen liep en voer met deze horror-

tochten mee, die eindigden op de begraafplaats Groenesteeg, waar men ervan getuige was dat de nog steeds dolende ziel van 

Goeie Mie zich in een grafkist legde en haar laatste rustplaats vond… 
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�  Bewoners op de barricaden 
Onlangs viel een kennelijk versneld gedane uitspraak van de 

Raad van State tegen 21 procederende huurders in de Leidse 

Havenwijk op de mat. Die bleek ten gunste van de gemeente 

Leiden uit te pakken en ten nadele van haar ingezetenen uit 

vooral Nieuw Groenhoven, de buurt van Ons Doel langs de 

Waardgracht bij de Meelfabriek. De omstreden bouwplannen 

kunnen daarom doorgaan. Ondanks deze nieuwe tegenslag 

zijn de bewoners nog steeds strijdbaar en overwegen zelfs 

een gang naar het Europese Hof! Het actieve verzet in de 

buurt wordt mede gesteund door de bewonerscommissie. De 

HOOD-redactie besloot één van de actievoerders (tevens 

bestuurslid van HOOD) ter verduidelijking van de huurders-

positie te interviewen, namelijk Maarten Kersten. 

“Waarom hebben jullie bezwaren tegen de bouwplannen?” 

Wij maken bezwaren tegen een deel van de bouwplannen.  

De oorspronkelijke opzet was voor de buurt wel acceptabel, 

maar bij het afgeven van de gemeentevergunning bleek 

opeens dat de ingeplande studentenwoningen bestemd 

waren voor “yuppen” (young professionals). 

“Maar luxueuzere, dus mooiere appartementen in de buurt is 

toch juist goed in plaats van een probleem? 

Toch wel. Ze worden hoger gebouwd dan oorspronkelijk 

bedoeld, waardoor we tegen een veel hogere muur aan gaan 

kijken dan volgens het 10 jaar oude bestemmingsplan. 

“Kwam dat dan zomaar op jullie dak vallen?”  

Ja, bijna letterlijk. Het yuppen-bouwblok van 4 etages stak 

hoog uit boven onze daken. Een verschil tot wel 48%! We 

keken op de website van de gemeente en schrokken ons een 

hoodje (vergeef de redactie deze woordgrap.) Schandalig! De 

gemeente gaf helemaal geen informatie, geen brieven, geen 

bijeenkomsten. Niets!  Inmiddels hebben we met onze acties 

wel een gunstig akkoord met de gemeente weten te behalen 

ter compensatie voor de verloren gegane parkeerplaatsen op 

het Looiersplein. De nieuwe plekken waren lastig bereikbaar 

voor de vele minder valide en bejaarde omwonenden.  

Oorspronkelijk was ons verzet spontaan. We hingen 

spandoeken op en een tekenaar had een ludieke tekening 

gemaakt met als thema “De Berleidse Muur”. Er was toen nog 

niet echt sprake van een georganiseerde groep, maar van 

verontruste buurtbewoners die `iets` wilden doen met hun 

onvrede. De bewonerscommissie werd heel actief en we 

kregen steun van de wijkvereniging `Tussen de Rijnen`. 

We probeerden de project-ontwikkelaar over te halen voor 

een alternatief. (Voor ingewijden: Het draaien van de L-vorm.) 

Uiteindelijk hebben 50 mensen een bezwaarschrift ingediend 

bij de Regionale Commissie Bezwaarschriften, waar we ook 

hebben ingesproken. De Historische Vereniging Oud Leiden 

kregen we als bondgenoot. Ons Doel beloofde ons ook te 

steunen, maar trok zijn bezwaarschrift in. Daar zijn we nog 

boos over! En na twee bijeenkomsten begon het wachten op 

de uitspraak. En …WE KREGEN GELIJK! 

“Nou, dan is het toch kat in het bakkie, toch?” 

Was het maar waar! De gemeente legde het advies (want dat 

is het) naast zich neer.… En toen begon de martelgang! 

“Dat moet je uitleggen” 

We besloten het gemeente-besluit voor te leggen aan de 

Bestuursrechter in Den Haag. Drie bewoners waren zó boos 

dat ze een advocaat in de arm namen en ik vormde met 20 

anderen om financiële redenen een tweede groep ‘eisers’. 

Griffierechten betalen, contra-expertise laten opmaken tegen 

de welstandscommissie van de gemeente, pleidooi opstellen, 

dat soort dingen. Gezamenlijk hebben we kosten gedeeld 

door met de pet rond te gaan. Onze zaak werd behandeld 

door de meervoudige kamer, wat de ingewikkeldheid van de 

zaak aangeeft. En tja, dan weer wachten op de uitspraak.  

“Maar jullie hebben een ijzersterke zaak, dus dat zit wel goed” 

We hebben verloren! De door hoogteverschillen veroorzaakte 

perioden van beschaduwing vonden zij niet erg interessant! 

Maar hoe kan je nou de “levensavond” van de senioren in de 

Wevershof ook nog letterlijk in het duister zetten?  

“Wat ging er toen door je heen?” 

Uiteraard waren we geschokt. Maar we besloten door te gaan 

en gingen in hoger beroep bij de Raad van State. Zo’n beroep 

kan overigens tot soms wel 9 maanden duren! Inmiddels 

waren twee leden van ons groepje overleden, twee verhuisd 

en een vijfde trok zich terug. 

“Nou, dan kan je dus weer lang wachten op een uitspraak?” 

Helemaal niet! Ze waren er binnen 12 dagen uit! We kregen 

niet eens tijd om ons goed voor te bereiden. Toen we de 

uitspraak hoorden voelden we ons geschoffeerd. Kenners 

typeren de uitspraak als  “overhaast gedaan, slordig en 

beroerd ge-motiveerd”. Ergens wel begrijpelijk, de Raad van 

State bestaat uit 

oud beleidsmakers. 

Maar we nemen 

het niet. We zijn 

nog even strijdbaar 

als aan het begin. 

Ze zijn nog niet van 

ons af! 
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�  Workshop Zon-energie 
door  Anne van  Velzen  en  Hennie  Fossen  

 

In september organiseerde Ons Doel een workshop Zon-

energie voor leden van huurdersorganisatie HOOD, 

bewonerscommissies en een aantal geïnteresseerde 

huurders. De workshop besloeg twee avonden en werd 

geleid door Miriam van Dijk in samenwerking met Aleida 

Verheus van het Amsterdams Steunpunt Wonen.  

 

De eerste avond  werd, aan de hand van een Powerpoint 

presentatie, uitgebreide heldere uitleg gegeven door Aleida 

Verheus. De avond ging over wat zonne-energie is en welke 

mogelijkheden en belemmeringen er zoal zijn bij het plaatsen 

van zonnepanelen. De presentatie leerde dat er veel mogelijk 

is, maar dat een en ander o.a. afhangt van geschiktheid van 

daken en mogelijke andere hindernissen. Zonnepanelen  

kunnen worden geplaatst op complexen met platte, of schuine 

daken en kunnen dan stroom leveren aan de huishoudens in 

de woningen van het complex. Dat kan bewoners een flink 

voordeel opleveren. Ook kan de stroom geleverd worden aan 

bijvoorbeeld de verlichting en lift. Dat kan dan een besparing 

op de servicekosten opleveren. Er kan worden gewerkt met 

een zogenaamde  ‘postcoderoos’. Dat betekent dat op een 

groot  dak een grote installatie wordt aangelegd die stroom 

levert aan een energiebedrijf. De installatie is eigendom van 

leden van een energiecoöperatie, en dat kunnen alle 

bewoners zijn in de nabijheid van het project. Zij krijgen dan 

van hun eigen energiebedrijf korting op de rekening en de 

coöperatie krijgt inkomsten uit de stroomverkoop. Speciaal 

handig voor bewoners die wel iets met zonne-energie willen,  

maar zelf geen geschikt dak hebben. 

 

De tweede avond werd in 

groepjes bekeken welke 

complexen  van Ons Doel 

geschikt zouden zijn voor het 

aanbrengen van 

zonnepanelen. Er moest 

daarbij worden gelet op 

ligging ten opzichte van de 

zon, soort dak, de 

onderhoudsplanning, en 

hindernissen op of in de 

omgeving van een complex. 

Verder werd aan de hand van 

diverse vragen over de wijken een inschatting gemaakt van 

de haalbaarheid van deze vorm van energieopwekking. Zijn 

bewoners mogelijk geïnteresseerd in duurzaamheid en 

energiebesparing? 

 

Gebleken is dat Ons Doel interesse heeft in het bijdragen aan 

zonne-energie voor huurders. Het is  nog niet duidelijk hoe en 

wanneer dit in gang kan worden gezet, maar we kregen de 

indruk dat Ons Doel daar op korte termijn een begin mee zal 

maken. Ook is nog onbekend wat Ons Doel wil investeren en 

hoe de kosten-verhouding zal komen te liggen voor huurder 

en verhuurder. En dan is nog belangrijk hoe de huurders 

zullen worden geïnformeerd. Wij zijn er voorstander van dat 

bewoners, naast persoonlijke berichten, door middel van 

wijkvoorlichtingsavond(en) worden geïnformeerd en 

mogelijkheid krijgen mening te geven en vragen te stellen.  

Na deze zinvolle, informatieve avonden is het dus afwachten 

welke stappen Ons Doel zal nemen en op welke termijn.

 
�  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. Door het vertrekt van onze penningmeester 

is HOOD naarstig op zoek naar vervanging! 

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
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Van de HOOD en de rand 

 

Ook burendag in Leiden Noord 

Bewonercommissie Suriname- en 

Antillenstraat organiseerde dit jaar in 

verband met Burendag een gezellige 

inloopdag in ontmoetingsplek Sue en 

An. Zelfs de stratenmakers die de 

Surinamestraat volledig op z’n kop 

hebben gezet kwamen koffiedrinken 

met een heerlijk stuk taart. ‘s Middags 

was het het drukste toen de moeders uit 

de straat op de thee en koffie kwamen. 

De Burendag duurde van 9.30 tot 20.00 

uur. De laatste bezoekers hadden pech. 

Het laatste restje taart was op. 

 

Bewonerscommissie organiseerde expo 

opgravingsvondsten uit eigen wijk  

Veel berichten in de Leidse media en 

daardoor ook veel bezoekers uit heel 

Leiden en omgeving maakten van de 

unieke wijktentoonstelling van 

archeologische vondsten in Nieuw 

Groenhoven een onverwacht succes. 

De bewonerscommissie van die Ons 

Doel-buurt had samen met het Noord-

wijkse archeologische bureau IDDS de 

resultaten van diens opgraving op het 

bouwterrein aan de Waardgracht, in een 

grote vitrine met fraaie vondsten en op 

grote educatieve wandplaten met foto’s 

en oude kaarten in buurtkamer De 

Meelbox aanschouwelijk gemaakt. 

Eigenlijk oorspronkelijk bedoeld voor  

de eigen buurtgenoten, bleken de 

resten van Holland’s eerste en grootste 

“vinexwijk” door de tam tam en de 

krantenberichten al snel na de opening 

op 14 september bezoekers van heinde 

en ver te trekken. Veelal bleken dit 

mensen te zijn met roots in de roem-

ruchte Weverswijk. Oorspronkelijk een 

niet-arme middenstandswijk, die in de 

industriële 19de eeuw van vinexwijk tot 

Vogelaarwijk werd en de allerdiepste 

armoede kende. Goeie Mie was niet 

voor niets een van haar bewoonsters, 

later was het ook de bakermat van de 

Zangeres Zonder Naam.  Bij  de 

planmatige stichting ten bate van 

multiculturele instroom van vluchte-

lingen in 1658 waren er, zo bleek uit de 

opgraving, geen beerputten maar 

uitsluitend de oudste planmatig 

georganiseerde rioleringen van het 

land! De inmiddels verkrotte wijk werd, 

geheel conform de toenmalige stads-

vernieuwingsrage, in 1970 bijna 

compleet gesloopt. Vanaf 1980 staan 

de daarvoor in de plaats gekomen 

“historiserende grachtenwoningen” van 

Ons Doel langs Oranjegracht, Waard-

gracht, Looiersplein, Wevershof, Korte 

Langestraat en Zuid-Singel. De 

expositie bleek al spoedig verlengd te 

moeten worden tot 17 oktober en de 

dienstdoende BC-leden hebben in de 

47 openingsuren tijdens de 20 

openingsdagen 110 belangstellenden 

mogen rondleiden. 

 

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 

wilt, 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 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 

 

 

� Interesse om deel te 
nemen aan een 
bewonerscommissie?   

 

Ons Doel kent tien bewonerscommissies en de werkgroep 

Zuidhoven (leefbaarheid).. Misschien is er een bij u in de 

buurt. Zij zijn altijd op zoek naar actieve huurders. Als u 

interesse heeft kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van 

HOOD info@hood-leiden.nl. U wordt dan met de 

bewonerscommissie in contact gebracht. Hieronder een 

overzicht. 

Bewonerscommissie Zuidoost, omgeving Professorenpad en 

Kanaalweg, 7 complexen, 474 woningen. 

Bewonerscommissie de Rodes, Slaaghwijk, 3 complexen, 242 

woningen. 

Bewonerscommissie Suriname-/Antillenstraat e.o., 1 complex, 

205 woningen. 

 

 

 

 

Bewonerscommissie Ons Gebouw, 1 complex, 68 woningen. 

Werkgroep Zuidhoven (leefbaarheid), Boshuizerkade en 

Kneppelhoutstraat, 2 complexen, 178 woningen. 

Bewonerscommissie Zuidwest, Verdistraat e.o., 1 complex,           

48 woningen. 

Bewonerscommissie v.d. Lubbehof, 1 complex, 31 woningen. 

Bewonerscommissie Nieuw Groenhoven, omgeving Looiersplein, 

1 complex, 189 woningen. 

Bewonerscommissie Liviuslaan, 3 complexen, 89 woningen. 

Bewonerscommissie Pioenhof e.o : 3 complexen, 243 woningen. 

Bewonerscommissie Boshuizerkade (nieuwbouw), 1 complex,  55 

woningen.  


