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Huren en
verkiezingen

Elders in deze editie van HOODnieuws kunt u lezen dat de vicevoorzitter van HOOD, Bram Kleijwegt, de hoop uitspreekt dat 2012
voor huurders een rustiger jaar
wordt dan 2011. Als het aan de landelijke politiek ligt, gaat dat niet
lukken. Voor de zomer sloten vijf
partijen haastig een bezuinigingsaccoord, ook wel het Kunduz-, wandelgangen- of lente-accoord genoemd. Daarin waren tal van maatregelen opgenomen die niet gunstig zijn voor huurders. Als reactie
daarop presenteerde een groot aantal organisaties, die betrokken zijn
bij de volkshuisvesting, een alternatief plan. Dat kreeg de naam Wonen 4.0 mee. De verkiezingen in
september en de kabinetsformatie
die daar op volgt zullen uitwijzen
hoe de sociale huursector er de
komende jaren uit gaat zien.

Maatregelen Kunduz-accoord
Hoewel men door de deelname van
Groenlinks en eigenlijk ook de Christen Unie anders had kunnen verwachten, bevatte het accoord alle
negatieve maatregelen die al eerder
door het kabinet waren afgekondigd.
Er werd zelfs nog een schepje
bovenop gedaan. Kort gezegd kwam
het er op neer dat de invoering van
de schaarstepunten niet ongedaan
zou worden gemaakt, dat huishoudens met een inkomen boven de
€ 43.000 een extra huurverhoging

van 5% tegemoet konden zien en
dat de verhuurders vanaf 2014 een
forse belasting ten behoeve van de
huurtoeslag moesten gaan betalen.
De Kunduzpartijen lieten deze maatregelen ongemoeid en verzonnen er
nog een paar bij: huishoudens met
een inkomen tussen de € 34.000 en
€ 43.000 zouden 1 % extra huurverhoging krijgen en de belasting voor
de verhuurders werd vervroegd naar
2013. Daarnaast werd de huurtoeslag verder verlaagd..
Wonen 4.0
Met de verkiezingen in het vooruitzicht heeft een aantal belangrijke
organisaties die zich bezighouden
met verhuur en projectontwikkeling
een alternatief plan gepresenteerd.
Onder die organisaties bevinden
zich de vereniging van woningcorporaties, Aedes, de Nederlandse
Woonbond, Vereniging Eigen Huis
en Vastgoed Belang. Zij stellen een
algehele hervorming van het woonbeleid voor. Daarbij wordt niet alleen
de huursector betrokken, maar ook
het eigen huizenbezit. Het is moeilijk
om te bepalen of de maatregelen
gunstig voor de huurders zullen uitpakken. Naast een stijging van de
huurprijzen, wordt de afschaffing
van de hypotheekrente en een forse
woonlastentoeslag voor zowel huurders als kopers met een laag inkomen voorgesteld. Deze maatregelen
moeten vanaf 2015 geleidelijk worden ingevoerd en hebben een looptijd van 30 jaar. De verhuurdersbelasting ten behoeve van de
(zie verder pagina 3)



Ledenvergadering HOOD

Op 21 mei jl. hield HOOD een ledenvergadering in de
grote zaal van de Vredeskerk aan de Van Vollenhovekade. Tijdens de vergadering lagen het jaarverslag en
de jaarrekening over 2011 ter goedkeuring voor. De
heer Co Vrouwe, manager vastgoed van Ons Doel, was
uitgenodigd om een toelichting te geven over de renovatie- en nieuwbouwplannen van Ons Doel. Mevrouw
Eva Klein Schiphorst, die op voordracht van HOOD

uitgevoerd aan de woningen rond de Pioenhof. Ons
Doel is daar nog in overleg met de bewonerscommissie
over de exacte maatregelen. Nieuwbouw vindt plaats in
Zuidhoven en in Leiden Noord. Aan het Kooiplein verrijst momenteel Het Gebouw. In samenwerking met Libertas is het complex De Parelvissers opgeknapt en er
worden plannen gemaakt om de Robijnhof in fases te
transformeren tot een moderne woon-, zorg- en welzijnsaccomodatie. Voor de Lorentzhof liggen de

deel uitmaakt van de Raad van Commissarissen van
Ons Doel, was als toehoorder aanwezig.

Bestuur versterkt
De bijeenkomst werd voor het eerst in anderhalf jaar
weer voorgezeten door de heer Arie Korteweg. Arie is
anderhalf jaar werkzaam geweest in Suriname. Hij bleef
in die periode officieel voorzitter van HOOD, maar zijn
taken werden waargenomen door de vice-voorzitter, de
heer Bram Kleijwegt. Het bestuur droeg ook de heer
Ton Faas voor als algemeen bestuurslid. Ton stelde
zichzelf voor en vertelde dat hij in 2009 in het complex
aan de Liviuslaan in Roomburg was komen wonen. Het
complex is in bezit van de Amsterdamse woningcorporatie Ymere, maar wordt beheerd door Ons Doel. De
huurders kunnen daarom lid worden van HOOD. Een
jaar geleden had Ton zich aangemeld als aspirantbestuurslid en hij vertelde dat hij zich verder wilde verdiepen in de volkshuisvesting en dat hij een aantal bestuurstaken op zich wilde nemen. De aanwezige leden
stemden in met de voordracht. Met de terugkeer van
Arie Korteweg en de benoeming van Ton Faas kan
HOOD met meer bestuurskracht de toekomst tegemoet
treden.
Plannen Ons Doel
Co Vrouwe zette aan de hand van een powerpointpresentatie de renovatie- en nieuwbouwplannen van
Ons Doel uiteen. In het ondernemingsplan is gekozen
voor starters en landers op de woningmarkt en voor het
op peil brengen van de woningvoorraad. Bij de bestaande voorraad wordt vooral gekeken naar de isolatie
van de woningen. Een voorbeeld zijn de werkzaamheden die op dit moment worden uitgevoerd in de woningen aan de Suriname- en Antillenstraat. Op verzoek van
de bewoners worden daar isolerende maatregelen uitgevoerd. Binnenkort zullen ook werkzaamheden worden
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Nieuwbouwplannen Ons Doel in Zuidhoven

nieuwbouwplannen klaar, maar het wachten is op de
uitspraak van de Raad van State, voordat met uitvoering
kan worden begonnen. Uit de plannen blijkt dat Ons
Doel haar woningen vooral geschikt maakt voor jonge
starters, voor ouderen en voor mensen met een beperking. Ons Doel verkoopt op termijn eengezinswoningen
om over voldoende middelen te kunnen beschikken om

Co Vrouwe spreekt bewoners Zuidhoven toe

de plannen uit te voeren. (Voor de laatste ontwikkelingen over de Lorenzhof, zie Van de HOOD en de rand red.).
Jaarstukken
Na de pauze kwamen de jaarstukken aan de orde.
Bram Kleijwegt had eerder die avond al de inleiding van

het jaarverslag voorgelezen. Hij wees er daarbij op dat
2011 in veel opzichten een roerig jaar was geweest. Het
regeringsbeleid had huurders voor veel verassingen
gesteld, maar ook in Leiden was er het nodige gebeurd.
Binnen de gelederen van de federatie van Leidse huurdersorganisaties (FHLO) was onenigheid ontstaan over
het te voeren beleid. Ook de totstandkoming van een
nieuw Sociaal Statuut voor renovatie, sloop en nieuwbouw was erg moeizaam verlopen. Toen de huurdersorganisaties HBV Leiden, HBE en HOOD uiteindelijk
met een gezamenlijk voorstel kwamen werd dit door de
corporaties verworpen. Bram sprak de hoop uit dat 2012
rustiger zou verlopen.
De leden keurden het secretariële en het financiële deel
van het jaarverslag goed en gaven het bestuur decharge voor 2011. De mooie en warme avond werd besloten
met een fris drankje.
Het jaarverslag van HOOD is te lezen op de website:
www.hood-leiden.nl


Nota Wonen 2020

Gemeente Leiden, de Leidse woningcorporaties en
vertegenwoordigers van de Leidse huurdersorganisa-

S o ci a a l S t a t u ut i n d e
l e den v er g a de ri n g va n n o ve m be r
In de volgende ledenvergadering van HOOD zal het
Leids Sociaal Statuut op de agenda staan. In het statuut
maken de Leidse woningcorporaties en huurderorganisaties afspraken over de rechten en plichten van huurders die met sloop/nieuwbouw of woningverbetering te
maken krijgen. HOOD is één van de ondertekende partijen. Maar HOOD tekent niet zonder de toestemming
van de leden.
Uw mening wordt dus gevraagd!
Binnenkort wordt u nader geïnformeerd over plaats en
tijdstip van de ledenvergadering.
sterk is afgenomen. Voor 2010 werden er jaarlijks ongeveer 1250 sociale huurwoningen aangeboden. In 2010
waren dat er nog maar 990 en in 2011 maar 630. Voor
2012 verwacht de FHLO en vergelijkbaar aantal. Dat is
veel te weinig. De FHLO zet daarom sterk in om de
doorstroming in de sociale voorraad te bevorderen.
Daarvoor is wel de medewerking van de woningcorporaties nodig. U vindt de tekst van de Nota Wonen op de
site van de gemeente.

ties hebben het afgelopen jaar gewerkt aan het woonbeleid tot het jaar 2020. De titel van deze Nota Wonen
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is Leiden kijkt vooruit en pakt door. Begin september
werd de inspraak gesloten en zal nu ter goedkeuring
aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De heer
Maarten Kersten van HOOD, tevens bestuurslid van de
Federatie van Huurdersorganisaties van Leiden en

huurtoeslag komt in het voorstel te vervallen. Doel van
Wonen 4.0 is de woningmarkt en de staatsfinanciën
gezond te maken en de doorstroming in zowel huur- als
koopmarkt te bevorderen.

Omstreken (FHLO), was nauw bij de nota betrokken.
Volgens de FHLO zitten er goede elementen in het beleid, maar voor huurders blijft de toekomst zorgelijk.

Gebrek aan doorstroming
In de nota is veel aandacht voor de zogeheten middengroepen. De gemeente vindt dat huishoudens met een
middeninkomen in Leiden te weinig aan bod komen. Het
gevolg is dat jonge gezinnen de stad verlaten. Niet gunstig vindt de gemeente, want juist deze groep is belangrijk voor de economische draagkracht van de stad. Volgens de FHLO valt het wel mee. Het aanbod van dure
huur- en van koopwoningen neemt juist sterk toe. De
FHLO heeft vastgesteld dat het aantal sociale huurwoningen dat in Leiden beschikbaar komt, de laatste jaren

Verkiezingen
Inmiddels hebben alle partijen hun verkiezingsprogramma gepresenteerd. Wanneer we naar de hoofstukken over huur kijken, zitten er behoorlijke verschillen in.
Ook de Kunduzpartijen hebben nu weer andere plannen
dan zij in het accoord overeen kwamen. Het is niet aan
HOOD om een verkiezingsadvies te geven, maar we
raden onze leden aan om de standpunten van de politieke partijen eens goed naast elkaar te leggen. Dat kan
door de kieswijzer (http://welkepartijpastbijmij.nl/) of
de site van de Nederlandse Woonbond
(www.woonbond.nl/) te raadplegen. Op die laatste site
vindt u ook meer over Wonen 4.0.
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Van de HOOD en de rand
Marijke Dijkgraaff verhuist:
Meelbox krijgt "doorstart"
Het activiteitencentrum van de ODwijk Nieuw Groenhoven is onthoofd.
Het door Ons Doel en Wevershofbewoonster Marijke Dijkgraaff enkele
jaren geleden geheel verbouwde en
in Meelbox omgedoopte voormalige
Zaaltje aan het Looiersplein was een
begrip geworden in de wijk. Marijke
organiseerde en leidde met niet aflatende ijver allerlei leuke activiteiten,
zoals koffie-ochtenden, spelbijeenkomsten (bingo, rummycup),
creatieve uurtjes (kaarten maken),
exposities en tekenlessen. Ook voerde zij De Volle Tafel in: eenmaal per
maand een gezamenlijke maaltijd
waar men zich voor kon (en kan!)
intekenen. De maaltijden werden om
toerbeurten verzorgd door professionele en semi-professionele koks. De
bewonerscommissie vergadert er, de
bewonersvergaderingen vinden er
plaats en bij verkiezingen is de Meelbox stemlokaal. En er gebeurde nog
veel en veel meer.
Colofon HOOD nieuws is een uitgave van
Huurdersorganisatie Ons Doel en wordt
gedrukt in een oplage van 750 exemplaren.
Redactie: Jannie Cambier, Bram Kleijwegt,
Maarten Kersten en Henri Zegers (Team
Wonen). Drukkerij: Reprocentrum Rivierduinen Leiden
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Maar nu is Marijke in augustus vertrokken naar de Muiderkring, uit onvrede over de volgens haar steeds
maar niet opgeloste isolatie- en vochtproblemen in haar woning, tevens uit
onvrede over de toenemende en in
haar ogen niet goed aangepakte sociale problemen in haar Wevershof.
Zij zag dat als verloederingsproblemen die samenhangen met de veranderde en willekeurige woningtoewijzing door Woonzicht in het complex
dat vroeger een qua leeftijd en doelgroep beschermde status had. In de
bewonerscommissie is daar, samen
met medewerkers van Ons Doel, menige vergadering aan gewijd. Ons
Doel verbeterde de tuin en de wijkagent was er vaak voor de sociale
problematiek. Het heeft allemaal niet
mogen baten want Marijke is nu naar
de concurrent Portaal....
Voor Nieuw Groenhoven, Wevershof,
Meelbox en de BC intussen een groot
verlies! Gelukkig hebben de BC van
de wijk en Corrie Keijzer van Ons
Doel in een goed overleg plannen
kunnen maken voor een doorstart.
De koffie-ochtenden gaan voorlopig
op de maandag door, de tekenlessen
waarschijnlijk ook en de maaltijden
krijgen een vaste basis. Dit alles onder de bezielende leiding van de enthousiaste vrijwilligers Romano Nacci
(oud-eigenaar Italiaans restaurant
Porto Pino) en Martin Tetteroo, van
beroep thuiszorg-medewerker. Beide
BC-leden zullen in een overgangsperiode voorlopig gaan functioneren als
deeltijd-opvolgers van Marijke. Gelukkig maar voor de bewoners van de
bijna 200 woningen in de hele wijk.
Namens HOOD gefeliciteerd met de
betoonde zelfredzaamheid en succes
gewenst!

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 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 – 512 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
Bouw Lorentzhof gaat door
In juli heeft de Raad van State bepaald dat de nieuwbouwplannen voor
de Lorentzhof mogen doorgaan. Ons
Doel bouwt daar in samenwerking
met Libertas Leiden 39 huurwoningen
en 54 koopwoningen en een wijk- en
zorgcentrum. Voor de huurwoningen
geldt een zorrgindicatie.
Asbest in de Wevershof:
rust weergekeerd
U heeft in de afgelopen periode misschien in de krant gelezen dat er ongerustheid was bij bewoners van de
Wevershof over asbest die was aangetroffen in een woning. Inmiddels
heeft Ons Doel de bewoners tot tevredenheid van de bewonerscommissie en omwonenden gerust weten te
stellen. In de volgende aflevering van
HOOD nieuws zullen wij uitvoeriger
ingaan op de asbestproblematiek en
het beleid van Ons Doel daarover.

