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Dak kantoor 

Tijdelijke stop  
verkoop woningen  
We hebben besloten om de verkoop van huurwoningen met 
Koopstart tijdelijk te stoppen. Dit heeft te maken met de grotere 
vraag naar huurwoningen en nieuwe regelgeving. Ook verkopen 
wij op dit moment geen woningen aan zittende huurders. 
Uitzonderingen zijn de woningen die nu in het verkooptraject 
zitten. Het is niet duidelijk voor hoe lang de verkoopstop geldt.  
In 2016 nemen wij een nieuw besluit over de te verkopen  
woningen. Wij houden u op de hoogte. 

Woningwet in de praktijk 

Habeko Welkomstpas 
voor nieuwe huurders
Verhuizen naar een andere gemeente is een spannende aangele-
genheid. Je wilt je snel thuis voelen in je nieuwe omgeving en niet 
al te lang de ‘nieuwe’ inwoner zijn. Wij helpen nieuwe huurders 
graag hun dorpsgenoten en de vele activiteiten in onze kernen 
te leren kennen. Daarom hebben wij samen met Stichting Actief 
Rijnwoude de Habeko Welkomstpas ontwikkeld. 

Deze pas geeft recht op korting op allerlei activiteiten in en  
om Hazerswoude-Dorp, -Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en 
Benthuizen. Denk aan cursussen en workshops, dagjes uit,  
biljarten en activiteiten voor ouderen zoals gymnastiek en de 
60+soos. Actief Rijnwoude biedt nieuwe huurders die daar  
behoefte aan hebben ondersteuning en een helpende hand bij 
het kennismaken met (sport)verenigingen. 
Nieuwe bewoners die graag als vrijwilliger aan de slag willen, zijn 
meer dan welkom bij Actief Rijnwoude. De stichting heeft een 
aantal vrijwilligersdiensten opgezet, zoals de Klussendienst, de 
Burenhulpcentrale, de Vrijwilligersvacaturebank Rijnwoude, de 
Computerdienst Rijnwoude en de Klussendienst junior.

Sinds 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. Wilt u meer weten 
over wat de wet inhoudt? Op onze site staat een kort filmpje 
met een toelichting. In vogelvlucht ziet u wat de taken en ver- 
antwoordelijkheden van woningcorporaties zijn. Zoals zorgen 
voor voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen  
voor mensen met een lager inkomen. Ook krijgen huurders- 
organisaties meer zeggenschap. 

Bekijk het filmpje op www.habekowonen.nl, 
klik op nieuwsarchief.

 

Sluiting tussen  
Kerst en Oud & Nieuw
In de laatste week van het jaar – van vrijdag 25 december tot en 
met vrijdag 1 januari 2016 – is het kantoor van Habeko wonen 
gesloten. Vanaf maandag 4 januari bent u weer van harte welkom 
tussen 08.30 en 16.00 uur.

Voor spoedeisende reparatieverzoeken bereikt u ons in  
deze periode via het algemene nummer 0172 583 111. 
Onze centrale verbindt u dan automatisch 
door met onze externe 
technische dienst.

Habeko wonen wenst 
u prettige feestdagen 
en een gelukkig 2016!



 

Passend toewijzen 

   Wat betekent dat voor u?

reageren mogelijk is. Ook vermelden wij 
het minimale en maximale inkomen.

Hoe toetst Habeko wonen  
mijn inkomen?
De overheid schrijft ons voor hoe wij het 
inkomen controleren. Wij toetsen uw in-
komen en dat van uw medebewoners met 
een recente inkomensverklaring van de 
Belastingdienst. Het inkomen van meever-
huizende kinderen telt niet mee, het inko-
men van alle andere medebewoners wel. 
Vraag de inkomensverklaring aan bij de 
Belastingdienst via www.belastingdienst.nl 
of telefonisch 0800 0543. Dit is gratis. Voeg 
de inkomensverklaring toe aan uw inschrij-
ving bij WoningNet Holland Rijnland.
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Wat betekent dit voor mij als 
woningzoekende?
Zoekt u een woning en heeft u recht op 
huurtoeslag? Dan is het voor u alleen nog 
mogelijk om te reageren op het woning- 
aanbod met een huurprijs tot maximaal  
€ 628,76 (prijspeil 2016). Dit is ook af- 
hankelijk van uw inwonende gezinsleden 
en andere medebewoners, ook wel huis- 
houdsamenstelling genoemd. Voor jonge- 
ren tot 23 jaar geldt dat huurtoeslag alleen 
mogelijk is bij een huur onder € 409,92. 
Jongeren die een duurdere woning wil-
len huren, moeten voldoende inkomen 
hebben. In de nieuwe woningadvertenties 
geeft Habeko wonen precies aan met welk 
huishoudinkomen en huishoudgrootte 

Wat is passend toewijzen?
Passend toewijzen betekent dat wij bij de 
toewijzing van onze huurwoningen reke-
ning houden met uw inkomen, leeftijd en 
huishoudgrootte. Op deze manier reageert 
u op vrijkomende huurwoningen die wat 
huurprijs betreft passen bij uw inkomen. 

Waarom passend toewijzen?
De overheid wil dat uw inkomen aansluit 
bij de huurprijs van uw woning. Met deze 
maatregel wil de overheid voorkomen dat 
huishoudens met de laagste inkomens in te 
dure woningen wonen. 

Volgens de nieuwe Woningwet zijn we per 1 januari 2016 verplicht om onze sociale huurwoningen  

passend toe te wijzen. We zijn daar op 9 november mee gestart. Van de woningen die we toewijzen  

aan woningzoekenden met recht op huurtoeslag, moet minimaal 95% een passende huur hebben.  

Bent u ingeschreven als woningzoekende en wilt u reageren op vrijkomende huurwoningen? 

Dan heeft deze wetswijziging zeker gevolgen voor u. Voor zittende huurders verandert 

er niets. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen.

Ruimte voor lokaal  
woningzoekenden
Voor passend toewijzen zijn betaal- 
bare woningen nodig. Wij voeren al 
jaren een beleid om huren betaal- 
baar te houden. In de regio van 
WoningNet Holland Rijnland is dat 
niet overal het geval. Met als gevolg: 
veel instroom van nieuwe huur- 
ders van buiten de gemeente. Wij  
willen er voor zorgen dat ook de 
lokaal woningzoekenden voldoende 
kansen krijgen om een passende  
woning te vinden. Daarom is afge- 
sproken dat de regio ook naar de 
betaalbaarheid van hun woningbezit  
kijkt. Met de gemeente zijn wij in  
overleg om te kijken hoe wij samen 
lokaal maatwerk inzetten om de  
woningzoekenden binnen onze  
kernen voldoende kans te geven.
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Van den Boschstraat, Hazerswoude-Dorp
De woningen zijn wind- en waterdicht en de aannemer 
werkt nu de binnenkant van de woningen af. De badkamers en 
keukens, die de nieuwe bewoners zelf hebben uitgekozen, zijn 
geplaatst. We verwachten de 24 levensloopbestendige apparte-
menten en 6 eengezinswoningen begin 2016 op te leveren. 
Begin december zijn de laatste bouwborden onthuld onder 
enthousiaste aanmoediging van de kinderen van de deel-
nemende basisscholen en Zwarte Piet. Met het thema herfst 
zijn nu alle seizoenen vertegenwoordigd. We hebben een leuk 
plan bedacht om de mooie kunstwerken ook na de bouw nog 
te laten schitteren. Hierover in de volgende uitgave van 
Habeko bericht meer.

Nieuwbouw in het kort 

Eerste sleutel ’t Doel van Benthuizen uitgereikt
Eind september kregen de nieuwe huurders van de twaalf levens- 
loopbestendige appartementen in ’t Doel van Benthuizen de  
sleutels overhandigd van hun nieuwe woning. Meneer van der Pot 
ontving de symbolische eerste sleutel. De reacties op dit nieuw-
bouwproject in Benthuizen zijn heel positief. Zowel de nieuwe 
bewoners als de omwonenden uit Benthuizen zijn zeer te spreken 
over het pand. Ze waarderen de prettige indeling van de apparte-
menten (plattegrond) en het woonoppervlak. 

Intentieverklaring Koudekerk en bouwoptie in Weidelanden
In Koudekerk aan den Rijn zoeken we al enkele jaren naar een goede locatie voor nieuwbouw. Nu zijn we een stap  
verder : we hebben een intentieverklaring getekend voor de bouw van twaalf eengezinswoningen op de locatie Zuidwijk.  
Onlangs hebben we ook een bouwoptie genomen om opnieuw te bouwen in Weidelanden, Hazerswoude-Dorp.  
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Leden voor de raad van afgevaardigden gezocht

Binnen de raad van afgevaardigden van Habeko wonen is plaats voor nieuwe leden! Bent u actief 
lid van de vereniging Habeko wonen? Voelt u zich betrokken bij de sociale huisvesting in uw dorp? 
Wilt u meedenken over ontwikkelingen op dit terrein? Stel u dan kandidaat. Gezien de samenstelling 
van de raad vragen wij ook dames en jongeren om te reageren. U bent van harte welkom! 

De raad van afgevaardigden is het hoogste orgaan binnen de vereniging en bestaat uitsluitend uit 
leden. Zij vergadert vier keer per jaar met het bestuur van Habeko wonen. De raad is dan ook een 
belangrijke gesprekspartner voor de organisatie.

Neem voor vragen contact op met Jolanda Kerkvliet. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 
0172 583 111. Heeft u interesse? Mail dan naar info@habekowonen.nl. U kunt uw reactie ook  
sturen naar Habeko wonen, Postbus 35, 2390 AA te Hazerswoude-Dorp.
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Alle gemeenten in Nederland krijgen ieder 
half jaar te horen voor hoeveel statushou-
ders zij geschikte woonruimte moeten 
vinden. Shara van Osta is de contactper-
soon voor de drie woningcorporaties in 
de gemeente, die als taakstelling hebben 
geschikte woonruimte aan te bieden. 
“Dit jaar ging het om totaal 182 mensen,” 
vertelt Shara, die zelf een tijd geleden als 
vluchteling uit Irak in Nederland terecht 
kwam. “Voor al deze mensen moeten we 
binnen de gemeente woningen vinden.” 

Woningen voor gezinnen 
Habeko wonen heeft wekelijks overleg 
met Shara. Zij probeert meteen de juiste 

Van vluchteling
     tot buurtbewoner

woning te vinden voor de statushouders, 
zodat zij na een gezinshereniging niet nog 
eens hoeven te verhuizen. “Juist Habeko 
wonen heeft passende woningen voor 
deze gezinnen. Het is niet altijd even  
makkelijk. Zeker nu de woningcorporaties 
vanaf 2016 ook volgens de passendheids-
norm (zie pagina 3) moeten toewijzen. 
Dat geldt ook voor de woningen die aan 
de statushouders worden aangeboden. 
Daarbij komt natuurlijk dat het aantal 
statushouders de komende jaren blijft 
stijgen. Maar de drie woningcorporaties 
zetten steeds weer alles op alles om 
de mensen een passende woning aan te 
bieden. We doen het samen!” 

Asielzoekers met een verblijfsvergunning die het asielzoekerscentrum mogen verlaten, krijgen van het 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers te horen in welke gemeente zij gaan wonen. Wie naar de gemeente 

Alphen aan den Rijn verhuist, doorloopt een strak huisvestingsprogramma. Samen met Shara van Osta 

handelt de nieuwe inwoner de belangrijkste zaken binnen één middag af. Shara werkt bij de gemeente en is 

samen met een collega verantwoordelijk voor het huisvesten van statushouders.

Shara van Osta

Goed op weg helpen
De ‘huisvestingsmiddag’ bestaat onder 
meer uit het huurhuis bekijken, het huur-
contract tekenen, naar de gemeente voor 
de nodige formaliteiten, zoals inschrijving 
bij burgerzaken en aanmelding voor de 
inburgering. Belangrijk is dat de nieuwe 
inwoner zo goed mogelijk op weg wordt 
geholpen, ook financieel. Zo zorgt Alphen 
aan den Rijn ervoor dat een statushouder 
niet acht weken op zijn eerste uitkering 
hoeft te wachten. Ook ontvangt de sta-
tushouder op de ‘huisvestingsmiddag’ 
een contant bedrag als voorschot op zijn 
inrichtingskrediet; een renteloze lening die 
de statushouder op termijn weer terug- 
betaalt aan de gemeente. Met dit geld kan 
hij zijn huis inrichten. 
“We zijn geen hulpverleners, maar dienst-
verleners,” zegt Shara van Osta. “Wij doen 
absoluut een beroep op de zelfredzaam-
heid van de mensen.” Na de ‘huisvestings-
middag’ ziet Shara de statushouder nog 
zeker zes tot acht keer terug bij de nazorg-
gesprekken. 

Warm ontvangst
Over de ontvangst in de dorpen maakt 
Shara zich geen zorgen. “Nog niet zo lang 
geleden stond een meneer uit Eritrea een 
uur te vroeg voor zijn ‘nieuwe’ woning op 
mij te wachten. Het was koud en de over-
buurman nodigde hem uit om binnen te 
wachten. En die meneer in Koudekerk, die 
door de dames in zijn straat hartelijk werd 
verwelkomd. Ze hielpen hem met het 
schoonmaken en inrichten van zijn huis. 
Op de foto die hij me liet zien stond hij te 
stralen te midden van de buurvrouwen! 
Mooi!” 
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In de Hazelhof nummer 5 heerst even verwarring over wie er  
nu op de koffie komt: is dat iemand van Habeko wonen die over 
het verbouwen van de keuken komt praten? Nee, het is directeur- 
bestuurder Martin Bogerd die graag met Nico (93 jaar) en Bets 
(92 jaar) praat over hun woonervaring in de Hazelhof. Echtpaar 
Koot huurt nog maar een kleine tien jaar bij Habeko wonen.  
In 1975 verhuisden Nico en Bets van een boerderij vlakbij de 
Groene Brug naar de Voorweg. Nico fokte prijswinnende dikbil-
koeien en Bets maakte kaas. 

Als het aan Nico had gelegen, waren ze niet verhuisd. Bets dacht 
daar toch anders over. Ze heeft stiekem gereageerd op Hazelhof 
nummer 5; Nico wist van niets. Gelukkig kunnen ze er om lachen 
en zijn ze allebei heel tevreden met hun seniorenwoning. 

Directeur-bestuurder over de vloer
Van een vrijstaande woning aan de Voorweg naar het seniorenappartement in de Hazelhof: Nico en Bets Koot 

hebben er nog geen dag spijt van gehad. Onlangs vierden ze hun 65-jarig huwelijk. Een mooie aanleiding om  

op bezoek te gaan.

“Ik ga toch nog iedere ochtend een paar uurtjes naar de Voorweg; 
onze jongste zoon woont er nu,” vertelt Nico Koot.

De Hazelhof bevalt prima, met de Driehof, de huisarts en de kerk 
op loopafstand. Het contact met de andere bewoners is leuk. 
”We maken regelmatig een praatje,” zegt Bets. Sinds Nico en Bets 
hier wonen is hun uitzicht flink veranderd. “Er is veel afgebroken 
en nieuw gebouwd, zoals de school, de Driehof en de Lindehof,” 
somt Nico op. Na het opknappen van de gemeenschappelijke tuin 
hebben ze nu een lekker terrasje voor hun huis. Nee, ze hebben 
niets te klagen. Hoewel Bets toch nog even terugkomt op de 
keuken. “Wij willen geen nieuwe keuken! Wij zijn dik tevreden zo. 
Vraag dat maar aan de huurders die na ons komen!”

Om uit eerste hand te horen wat onze huurders bezighoudt, wil ik graag met u in gesprek. Vindt u het leuk als ik ook bij  
u over de vloer kom? Bel dan even, dan maken we meteen een afspraak. Of stuur een e-mail naar info@habekowonen.nl.  
Wellicht tot ziens!
 Martin Bogerd

Ook de directeur-bestuurder over de vloer?

Nico & Bets Koot
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Namens de gemeente waren de ge-
biedsadviseurs Helma Christ en Marco 
den Goede aanwezig. De avond in dorps-
huis ‘De Juffrouw’ had als uitgangspunt 
om met elkaar na te denken over hoe het 
ideaalplaatje van onze dorpen eruit ziet. 
Voorop stond dat er vanuit kansen en 
wensen werd gedacht, zonder op voor-
hand al de problemen te benoemen. 

Ideale dorp
Na de introductie kwam een grote kist 
met Lego op tafel. Verdeeld in vier groe-
pen bouwden de aanwezigen vol enthou-
siasme aan hun ideale dorp. Hoewel de 
groepen ieder een heel eigen eindresul-
taat lieten zien, vertoonden de ‘ideale 
dorpen’ veel overeenkomsten. Waar 
dromen we over als we aan een ideaal 
dorp denken? Over openbaar vervoer, 
een mix van betaalbare woningen voor 
jong en oud, brede scholen, ruimte voor 
toerisme, recreatie en sport, B&B’s in het 
Groene Hart, voorzieningen zoals winkels 

en pinautomaten, veel groen en water, een 
levendig centrum en duurzame energie.

Daarna discussieerden de aanwezigen 
over wat kan worden gedaan om de 
droom een stapje dichterbij de werkelijk-
heid te brengen. Dit leverde een reeks aan 
ideeën op die de inwoners zelf kunnen 
oppakken. Zoals sponsors zoeken voor 
activiteiten, met elkaar en met de ge-
meente in gesprek blijven en de sociale 
samenhang die er al is, verder uitbouwen.

Goede weg
Wat kan Habeko wonen doen? Direc-
teur-bestuurder Martin Bogerd: “Wij 
dragen graag bij aan de leefbaarheid en 
vitaliteit van de kernen. Zo werd gespro-
ken over hoe we lokaal woningzoekenden 
voldoende kansen bieden op een huur- 
woning in de eigen kernen. Ook de vraag 
of we nu voor senioren of juist voor 
starters moeten bouwen, kwam op tafel. 
En waar komen die nieuwe woningen? 

Dat zijn vraagstukken waarmee wij ons 
zeker bezighouden en waarover we graag 
in contact blijven met bijvoorbeeld de 
dorpsraden. Overigens vind ik dat het 
ideale dorp waarvan wij dromen, heel veel 
lijkt op de kernen waarin wij al wonen. 
We zijn op de goede weg.”

Volgend jaar krijgt deze bijeenkomst een 
vervolg. Dan worden ook vertegenwoor-
digers van de gemeente, huurdersor-
ganisatie en professionele organisaties  
uitgenodigd om mee te praten over de 
toekomst van de kernen.

Dromen over het ideale dorp. Hoe wonen, werken, spelen, leren en recreëren we daar? Habeko wonen nodigde 

de dorpsraden van Hazerswoude-Dorp, Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen, het wijkcomité Groenendijk en 

een aantal betrokken inwoners van de Rijndijk uit om samen te dromen over de toekomst. Het bleef niet alleen 

bij dromen: er werd ook gebouwd!

Dromen 

Wij dragen 
graag bij aan de 
leefbaarheid en 
vitaliteit van  
de kernen

   over ideaal dorp 
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Annelies (28 jaar) werkt als verpleegkun-
dige in een verpleeghuis in Leiderdorp. Ze 
kent de kernen van oud-Rijnwoude goed. 
Geboren en getogen in Koudekerk aan 
den Rijn woonde ze de afgelopen drie  
jaar aan de Emmaplaats in Benthuizen.  
Dit was niet altijd even naar haar zin, dus 
toen zij de bouwactiviteiten aan de rand 
van het dorp in de gaten kreeg, was zij 
meteen geïnteresseerd. Ze reageerde via  
www.woningnethollandrijnland.nl op de 
advertentie. En toen gebeurde waar ze 

‘Het beste uitzicht’

niet op had durven hopen: ze kwam in 
aanmerking voor een appartement in  
’t Doel van Benthuizen.
 
“Het ging allemaal heel snel. Ik kon zelfs nog 
kiezen welk appartement ik wilde. Habeko 
wonen heeft me daarbij geholpen, want het 
is best lastig om vanaf tekening te kiezen. 
Ik woon nu op de tweede verdieping en 
kijk uit over het Bentwoud, richting Zoeter-
meer. Hier heb je het beste uitzicht en de 
meeste zon. Ik voelde me meteen thuis!” 

De eerste zes appartementen in ’t Doel van Benthuizen zijn met voorrang toegewezen aan huurders van  

Habeko wonen die een woning achterlieten. Annelies Derksen was één van die huurders. Zij stond nog maar  

kort ingeschreven als woningzoekende toen ze reageerde. “Ik had nooit verwacht dat ik zo snel een andere 

woning zou krijgen.”

Nieuwe bewoners van ’t Doel van Benthuizen 

Annelies Derksen

 
Tien dagen 
Direct na de sleuteloverhandiging is  
Annelies aan de slag gegaan. “Het was wel 
ambitieus, maar ik wilde binnen tien dagen 
verhuizen. Mijn familie en vrienden hebben 
me geholpen met klussen - alle kamers zijn 
behangen en geverfd - en daarna met ver-
huizen. Ook in de andere appartementen 
waren de nieuwe bewoners aan het werk; 
het was gezellig druk.” 

Annelies ervaart de sfeer in het gebouw 
als prettig. “Er wonen jonge mensen, oude-
ren, ook een gezinnetje. Heel divers alle-
maal.” Bovendien voelt ze zich er veilig. “Ik 
heb wisselende diensten en kom wel eens 
laat in de avond thuis. Dan is het heel fijn 
dat het trappenhuis de hele nacht verlicht 
is.” Ook over de indeling en de afwerking 
van haar appartement is Annelies dik 
tevreden. Ze noemt het dubbel glas, het 
ventilatiesysteem en de ruime badkamer. 
“Ik zit graag in de brede vensterbank in de 
woonkamer, kijk naar het verkeer onder 
me en geniet van het uitzicht en de zon.”
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“Toen onze kinderen uit huis waren, zeiden we al tegen elkaar dat 
we kleiner zouden gaan wonen,” zegt Isaäc Bos. Zeventien jaar 
geleden schreven ze zich in als woningzoekenden en keken zo af 
en toe of er iets leuks werd aangeboden. “We zochten niet actief, 
er was ook niet zoveel haast bij.” 
 
Dat uitzicht! 
Dit veranderde toen Habeko wonen de plannen voor de  
appartementen in Benthuizen presenteerde. “We waren eigenlijk 
geïnteresseerd in de nieuwbouw aan de Van den Boschstraat in 
Hazerswoude-Dorp,” vertelt Cobie. “Maar toen we daar gingen 
kijken, voldeed het niet aan onze verwachtingen. We wilden meer 
vrijheid, meer ruimte om ons heen.” Isaäc stelde voor om door te 
rijden naar Benthuizen. Cobie weet het nog precies: “Die bouw-
plaats was één grote modderpoel, maar wij waren meteen weg 
van de stek. Kijk waar we nu zitten. Dat uitzicht!” 

Precies wat we zochten
“We zijn ontzettend blij met ons appartement in Benthuizen,” straalt Cobie Bos. “Ik voel het gewoon. Dit is 

precies wat we zochten.” Isaäc en Cobie Bos zijn half oktober verhuisd van hun eengezinswoning in Alphen aan 

den Rijn naar hun ruime appartement op de eerste verdieping van het nieuwbouwproject ’t Doel van Benthuizen. 

De ligging van de woningen, de bouwstijl, de afwerking, het wijkje zo aan de rand van Benthuizen: alles spreekt 

het echtpaar aan.

Jolanda

De appartementen voldeden ook aan de wensen van Isaäc: een 
studeerkamer en ruimte voor een werkbank om te kunnen klus-
sen. “Ik doe namelijk veel zelf.” Het echtpaar had geluk. Het appar-
tement op de eerste verdieping dat absoluut aan alle verwach-
tingen voldeed, met uitzicht op de Landwinkel en het Bentwoud, 
was nog vrij.  
 
De overgang van Alphen aan den Rijn naar Benthuizen is soe-
pel verlopen. “Voor je dagelijkse boodschappen kun je prima in 
Benthuizen terecht. En de contacten met Habeko wonen zijn 
heel goed. Als er iets is, dan word je netjes te woord gestaan en 
goed geholpen,” zegt Isaäc. Cobie en Isaäc zijn al aardig op orde 
in hun nieuwe woning. “Er zijn veel spullen uit ons oude huis 
meeverhuisd. In de gang willen we nog boekenkasten maken, voor 
de boeken van Isaäc. Maar goed, dat komt allemaal vanzelf,” zegt 
Cobie. “We hebben alle tijd.”

Isaac en C obie Bos:
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We hebben nu een onderhandelingspositie; een heel nieuw terrein 
voor ons. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn is het feit dat er 
extra gesprekspartners aan tafel zitten, ook nieuw. Het is goed op-
gepakt. De afgelopen maanden hebben we elkaars terrein verkend. 
Fijn dat Habeko wonen ons hierbij goede begeleiding geeft. 

Nieuw logo en eigen internetpagina’s
We hebben een nieuw logo! Eigentijds, in de kleuren van de  
organisatie en kenmerkend voor waar wij met huurdersbelang 
voor staan: SBHw heeft hart voor haar bewoners. 

Om onze communicatie nog beter te maken heeft het bestuur  
de afgelopen maanden samen met René Koehler van Habeko 
wonen gewerkt aan eigen pagina’s binnen de site van Habeko 
wonen. Zo houden we de lijnen kort en zorgen voor een makke-
lijke toegankelijkheid. U kunt ons op twee manieren vinden: 
rechtstreeks met www.habekowonen.nl/sbhw/ of ga naar  
www.habekowonen.nl, tabblad ‘Over ons’, dan naar beneden 
scrollen en SBHw-Bewonersbelangen aanklikken.

Bewonersavond 12 november
De bewonersavond op 12 november is door 31 mensen bezocht. 
Aan de orde kwamen omgaan met klachten, de nieuwe web- 
pagina’s en het stellen van vragen. Binnen de klachtenprocedure 
is belangrijk dat huurders eerst hun klacht bij Habeko wonen 
bespreekbaar maken. Dit kan gewoon via het algemene telefoon-
nummer. Verloopt dit niet naar tevredenheid, dan dient u een 
interne klacht in. Uitleg hierover en het klachtenformulier vindt  
u op de website van Habeko wonen. Bent u na deze tweede  
stap nog ontevreden, dan laat u de klacht beoordelen door een  
externe klachtencommissie. Ook dit staat beschreven op de  
website van Habeko wonen. Bent u niet handig met computers, 
stel uw vragen over de klachtenprocedure dan op het kantoor 
van Habeko wonen. Wij plaatsen het verslag van de avond ook 
op onze webpagina’s.

Tessa Blom, voorzitter SBHw

SBHw bericht...

 
Raad van afgevaardigden bericht…
De raad van afgevaardigden heeft in oktober haar eerste nieuwsbrief verstuurd. Hiermee wil zij de leden van de vereniging  
Habeko wonen bijpraten over de onderwerpen die de raad bespreekt met de directeur-bestuurder. In de eerste nieuwsbrief  
blikt de raad terug op een presentatie van de manager Vastgoedbeheer. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn groot onder-
houd, energiebeleid, duurzaamheid, Politiekeurmerk Veilig wonen en de keuzevrijheid van de huurders.

In deze nieuwsbrief besteedt de raad ook aandacht aan de goedkeuring van de jaarrekening 2014 en het overleg over het  
vaststellen van de beloning voor de commissarissen. De volgende nieuwsbrief verschijnt begin 2016. Bent u lid en wilt u de 
nieuwsbrief ontvangen? Neem contact op met Habeko wonen. Op pagina 4 van deze uitgave staat een oproep voor nieuwe  
leden voor de raad. Heeft u interesse? Meld u aan!

Het was de afgelopen maanden een roerige tijd voor de SBHw. Met ingang van de nieuwe Woningwet zijn de 

huurdersbelangenorganisaties betrokken bij de prestatieafspraken met de gemeente en andere woningcorporaties 

binnen de gemeente. 
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Mevrouw De Kleer-Brommers

Voorkom dat uw goede contact uitloopt op een flinke burenru-
zie. Buurtbemiddeling van Participe helpt u daarbij met informa-
tie, advies en bemiddeling.

Hoe werkt buurtbemiddeling? 
Heeft u overlast van uw buren en lukt het niet om de proble-
men op te lossen? Neem dan contact op met buurtbemiddeling. 
U krijgt informatie en advies over hoe u de situatie zelf kunt 
aanpakken. Lukt het nog niet, dan komt een bemiddelaar bij  
u thuis. Dit is een vrijwilliger van Participe die is getraind in  
gespreksvoering en conflicthantering. U doet uw verhaal, waarna 
de bemiddelaar naar de andere partij gaat om ook hun kant 
van het verhaal te horen. De volgende stap is het organiseren 
van een gesprek op neutraal terrein. Buurtbemiddeling regelt 

Buurtbemiddeling 
    houdt u in gesprek met buren
U gaat prettig om met uw buren. U zegt elkaar gedag, maakt eens een praatje en organiseert zo nu en dan een 

gezellige buurtactiviteit. Een keer harde muziek of een feestje tot in de kleine uurtjes kunt u over het algemeen 

wel van elkaar accepteren. Maar soms groeit klein overlast uit tot grote problemen. Wat doet u dan?

en begeleidt dit gesprek. U maakt samen afspraken die worden 
vastgelegd, zodat iedereen weet wat er van elkaar mag worden 
verwacht. Soms is één gesprek al genoeg om uw burenrelatie 
weer te herstellen. 
 
Is dat niet het geval, dan volgen meerdere gesprekken. Een  
coördinator van buurtbemiddeling houdt nog een tijdje contact 
om te horen hoe het nu verder gaat. 

Contact
Meer weten over buurtbemiddeling? Bel dan met Participe,  
0172 427 500 en vraag naar Asha Mithoe. Of stuur een bericht 
naar buurtbemiddeling@participe.nu. U kunt ook contact  
opnemen met Habeko wonen



Wat ruim 35 jaar geleden begon als een kleine kwekerij aan de Groenestein, is in 2015 uitgegroeid tot een 

veelzijdig hoveniersbedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Met klanten van Den Haag tot aan Amsterdam,  

35 man in dienst en 25 bedrijfswagens op de weg komt u ze vast wel eens tegen. John’s motto is ‘Ontzorg de  

klant en zeg nooit nee!’
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Bedrijfsportret

 J.M. de Wit 
Groenvoorziening BV

Wij zeggen nooit 
nee tegen onze 
klanten

gers inspecteren en verzorgen bomen. 
Ze zijn European Tree Worker (ETW) en 
European Tree Technician (ETT) gecertifi-
ceerd. En als laatste zijn er de vaklieden die 
voor de verharding zorgen: van schuttingen 
plaatsen en bestraten tot hemelwater- 
afvoer maken en tegenwoordig ook asfal-
teren. 

Geschiedenis
In 1975 begon De Wit samen met zijn 
broer een kleine kwekerij, die uitgroeide 
tot een tuincentrum.  
John de Wit: “Toen klanten vroegen of we 
ook hun tuin konden aanleggen en onder-

Het bedrijf bestaat uit vier onderdelen. De 
hoveniers houden zich bezig met de aanleg 
en het onderhoud van tuinen voor particu-
lieren en zakelijke opdrachtgevers. 

De groenvoorzieners voeren werkzaam-
heden uit in opdracht van gemeenten en 
provincies in het kader van de groenvoor-
ziening. De gespecialiseerde boomverzor-

houden pakten we het hovenierswerk op. 
In 1983 scheidden onze wegen: mijn broer 
richtte zich op het tuincentrum en ik nam 
het hoveniersdeel en de groenvoorziening 
op me. Ik kreeg steeds meer opdrachten 
en algauw moest ik mensen aannemen.  
In 1986 had ik 2 man in dienst en in 1999  
10 man.”

Vergaderen in de woonkamer 
In 2001 betrok John de Wit zijn nieuwe 
bedrijfspand. Het oude pand voldeed niet 
meer. “Dat was niet berekend op zoveel 
mensen. We lunchten op mijn kantoor en 
vergaderden in de woonkamer. De directe 
aanleiding voor het bouwen van het  
nieuwe pand was de aanleg van de HSL. 
We moesten 100 meter verderop het land 
in. Ik ben achteraf wel blij, het maakte de 
doorgroei van het bedrijf mogelijk.”

Opmerkelijk is het succes dat het bedrijf 
tijdens de economische crisis boekte. “We 
hebben tussen 2008 en nu een fantastische 
groei doorgemaakt. Maar, dat is niet vanzelf 
gegaan. Ik bezoek zo’n 80% van de klanten 
zelf om de opdracht te bespreken of het 
project te bekijken. Dan bepaal ik wie van 
mijn mensen nodig is: moet er een hove- 
nier heen, een allround tuinman die ook 
kan timmeren of een boomverzorger? De 
juiste mensen op de juiste plaats.” 

John de Wit prijst zich gelukkig dat er wei-
nig personeelsverloop is. Trots noemt hij 
Jan Vinkers en Marco Hogenboom: twee 
medewerkers van het eerste uur, die nog 
steeds bij hem in dienst zijn.
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“En niet onbelangrijk: wij zeggen nooit nee 
tegen onze klanten,” vervolgt De Wit. “Met 
welk verzoek de klant ook komt, ik zeg ja 
en zoek dan de beste mensen om de klus 
te klaren. Zo ontzorg je de klant.” 

Tien jaar Habeko wonen 
John de Wit rekent Habeko wonen alweer 
tien jaar tot zijn klant. De eerste klus was 
het rooien van een aantal bomen. Tegen-
woordig schoont J.M. de Wit Groenvoor-
ziening BV ook vervuilde tuinen van huur-
ders op. “Natuurlijk loop je dan wel eens 
tegen een boze huurder op die het niet 
eens is met het besluit van de woning- 
corporatie om op kosten van de huurder 
de verzameling spullen op te ruimen. Maar 
we krijgen ook regelmatig een ‘dankjewel’ 

van bijvoorbeeld oudere huurders die  
zelf niet meer voor hun tuintje kunnen 
zorgen.”
 
De aanleg van de gezamenlijke tuin van 
de Hazelhof in Hazerswoude-Dorp was 
eind 2014 een groot project. “Dat was een 
leuke én pittige klus. De uitdaging lag hem 
er vooral in dat we het project iedere dag 

zo achterlieten, dat de bewoners ’s avonds 
veilig naar huis konden lopen. We hebben 
het dan ook blok voor blok aangepakt. 
Na oplevering van de tuin in maart 2015 
heb ik met Tessa Blom, de woordvoerster 
namens de huurders van de Hazelhof, de 
laatste dingetjes doorgenomen die de  
bewoners nog gedaan wilden hebben.  
Het is allemaal netjes afgerond.”

Langer thuis wonen  
       met mobiele zorgkamer

de unit weer weg. Er zijn ook speciale mantelzorgunits, bedoeld 
voor mantelzorgers die graag dichtbij de persoon willen zijn aan 
wie zij zorg verlenen. Deze units hebben naast de slaapkamer en 
badkamer ook een keuken. 

Wij willen graag weten of er bij onze huurders behoefte is 
aan het plaatsen van zo’n zorgkamer bij uw huis. 
Heeft u interesse, neem dan telefonisch contact op. We zijn  
bereikbaar op telefoonnummer 0172 583 111. Of stuur een 
bericht naar info@habekowonen.nl.

Een zorgunit is een losse zorgkamer met een slaapkamer en  
doucheruimte. De zorgkamer is er in allerlei afmetingen en  
uitvoeringen. De plaatsing van de unit is eenvoudig en zeker een 
mogelijkheid als uw huis en tuin voldoen. Dure verbouwingen 
van de bestaande woning zijn dan niet nodig.
 
De units zijn rolstoeltoegankelijk en voorzien van alle benodigde 
hulpmiddelen. U woont hier tijdelijk, bijvoorbeeld om te revalide-
ren, of voor langere tijd met verzorging. U blijft in uw vertrouwde 
omgeving en behoudt uw privacy. Bent u hersteld, dan halen we 

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Dat kan ook, zeker met aanpassingen in de woning zoals een traplift, 

een douchestoel in de badkamer en hulp van mantelzorgers. Heeft u acuut zorg nodig of is uw woning niet 

geschikt voor aanpassingen? Dan is een tijdelijke zorgunit in de tuin mogelijk een oplossing. 

John de Wit
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Kan Habeko wonen  
mij helpen? 
Oeps! De deur valt achter u dicht en de huissleutels liggen binnen... Wat nu? Even Habeko wonen bellen. ‘Ik heb 

mezelf per ongeluk buitengesloten. Sturen jullie iemand met de huissleutel om mij weer binnen te laten?’ Deze 

vraag krijgen wij met enige regelmaat. Net als de vraag om een elektricien langs te sturen wanneer de stroom is 

uitgevallen. Wat kunnen we wel en wat niet voor u doen?

aan het laatst ingeschakelde apparaat ligt. Daar hoeft geen elektri-
cien bij te komen. Zijn alle apparaten weer ingeschakeld en blijft 
het goed gaan? Dan was er waarschijnlijk een tijdelijke storing. Blijft 
het probleem zich voordoen? Belt u dan Habeko wonen, wij sturen 
een elektricien. 

Service

In tegenstelling tot wat veel huurders denken, hebben wij geen 
sleutels van onze woningen op kantoor. Heeft u zichzelf buiten- 
gesloten en belt u ons om het probleem op te lossen, dan ver- 
wijzen wij u naar een slotenmaker, die uw deur weer openmaakt.  
U betaalt zelf de kosten van de slotenmaker. 

Stroomstoring? Doe de stekkerproef
Een probleem waarmee onze huurders wel eens te maken hebben, 
zijn doorslaande stoppen met als resultaat een donker huis zonder 
stroom. Even Habeko wonen bellen: ‘Kan er iemand komen om het 
te maken?’

Als de stroom uitvalt, kan een elektrisch apparaat de oorzaak zijn. 
Kent u de stroomproef al? Dit is een handige test om te bepalen  
of een apparaat de stroomuitval veroorzaakt en zo ja, welk appa- 
raat. Het gaat zo: als de stroom uitvalt, haalt u van het deel van 
uw huis waar de stroom uitvalt, alle stekkers van alle apparaten uit 
de stopcontacten. Denk ook aan keukenapparatuur, wasmachine, 
droger en cv. Zijn alle stekkers eruit? Dan zet u de schakelaar in de 
meterkast weer om. Daarna doet u per apparaat de stekker weer 
in het stopcontact. Zet het apparaat ook aan. Gaat dat goed? Dan 
gaat u door naar het volgende apparaat. Dit doet u net zo lang tot 
alles weer is ingeschakeld. Valt de stroom uit? Dan weet u dat het 

TIP
Leg een zaklantaarn op een makkelijk bereikbare plaats.  
Dan heeft u snel licht in het donker.

TIP
Leg een extra huissleutel bij buren of vrienden.  
Dat scheelt u veel geld! 
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Aannemer Weijman uit Veenendaal is eind oktober gestart met 
de werkzaamheden aan de Van Leeuwenhoekweg, nummers  
1c tot en met 9. 

Op het programma staat onder meer :
> asbest saneren
> voegwerk, kozijnen en goten vervangen
> daken en spouwmuren isoleren
> keuken, badkamer en toilet vernieuwen (indien noodzakelijk)
> tweede toilet aanbrengen op de eerste verdieping  

(op verzoek van de bewoner).
De nieuwe luifels boven de voordeuren geven de voorgevels  
van de negen huizen een moderne uitstraling. 

Bewonerscommissie
Habeko wonen is in mei gestart met de eerste voorbereidingen, 
waaronder het werven van bewoners die zitting willen nemen in 
de tijdelijke bewonerscommissie. Er hebben zich twee bewoners 
aangemeld. De commissie bestond verder uit Arjen Krol namens 
SBHw en Jos Schmidt, projectleider Habeko wonen.

Pilot: enquête SBHw
SBHw heeft een enquête uitgezet onder de bewoners van de 
Van Leeuwenhoekweg. De enquête is bedoeld om in het voor-
traject van een grootonderhoudsproject aan de huurders te 
vragen welke zaken in hun woning onderhoud of verbetering 
vragen. Projectleider Jos Schmidt: “De uitkomsten van deze eer-
ste SBHw-enquête bevestigen onze verwachtingen, maar het is 
toch belangrijk om het van de huurders zelf te horen. Zo krijgen 
we een goed beeld van de belangrijkste verbeterpunten. De 

Groot onderhoud 

  Van Leeuwenhoekweg
Nog voor de kerstdagen ronden we het laatste grootonderhoudsproject van dit jaar af. Het gaat om negen 

eengezinswoningen aan de Van Leeuwenhoekweg in Benthuizen. Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen 

(SBHw) heeft in het voortraject voor het eerst een enquête uitgezet onder de betrokken bewoners.

 
Habeko wonen ook voor huurders met middeninkomens
Heeft u geen recht op huurtoeslag en is uw inkomen niet hoger dan € 44.658,-? Ook dan heeft u bij ons kans op het huren van 
een woning met een maximale huur van € 710,68. Wij denken bijvoorbeeld aan 55-plussers die nu een eengezinswoning huren en 
graag naar een appartement willen verhuizen, maar liever niet willen kopen. Ook voor jongeren met een middeninkomen die net 
niet genoeg verdienen om in de vrije sector te huren of niet willen kopen, hebben wij mogelijkheden. 

Bent u een huurder met een hoger inkomen – ook boven € 44.658,- – en wilt u graag verhuizen, maar weet u niet wat er mogelijk 
is? Neem dan contact met ons op. We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

wensen die wij niet konden vervullen, bijvoorbeeld omdat ze on-
der de verantwoordelijkheid vielen van andere instanties, hebben 
we zo goed mogelijk doorgespeeld. Wij kijken niet alleen naar 
de staat van onze woningen, maar hebben ook een bredere blik 
op wonen. Daar hoort bijvoorbeeld een prettige woonomgeving 
bij voor onze huurders. Knelpunten die wij signaleren spelen we 
daarom graag door naar betrokken instanties.”

Na afronding van het project evalueert SBHw de proef met de 
enquête en bepaalt of het een standaardprocedure wordt bij 
grootonderhoudsprojecten. Ook Habeko wonen evalueert het 
totale project na afronding. De bewonerscommissie komt dan 
nog één keer bij elkaar om de ervaringen te bespreken.
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Colofon
Habeko bericht is een uitgave van Habeko 
wonen. Heeft u opmerkingen of suggesties, 
neem dan contact op met het kantoor in 
Hazerswoude-Dorp, of stuur een berichtje 
naar het algemene e-mailadres:  
info@habekowonen.nl

Redactie: Habeko wonen
Eindredactie: Carine Harting, CHT teksten
Foto’s: Habeko wonen, YOUDID Fotografie
Vormgeving: Creative Fellows 
Realisatie: CHT teksten

Habeko wonen (kantoor)
Bezoekadres: Dorpsstraat 48-50 
Hazerswoude-Dorp
Postadres: Postbus 35
2390 AA Hazerswoude-Dorp
Telefoonnummer: 0172 583 111
E-mail: info@habekowonen.nl

www.habekowonen.nl

Openingstijden kantoor
Alle werkdagen van 08.00 - 16.00 uur

Reparatieverzoeken algemeen
Reparatieverzoeken kunt u melden  
van 08.00 uur tot 16.00 uur via 
tel. 0172 583 112 of via e-mail:
reparatieverzoeken@habekowonen.nl

Storingen aan CV-installaties 
Koudekerk aan den Rijn: Firma De Leeuw  
en zonen, tel. 071 341 25 08
Hazerswoude-Rijndijk/
Hazerswoude-Dorp/Benthuizen: 
Energiewacht, tel. 0800 0388 

Storingsnummer rioolontstoppen
Riool.nl, tel. 071 522 26 88

Storingsnummer onderhoud 
centrale verlichting
Elektrotechnisch bureau Hogenes,  
tel. 0172 745 550

Voor spoedeisende storingen
Ook buiten kantoortijd zijn wij bereikbaar 
voor urgente reparatieverzoeken. Mocht u 
een spoedeisend verzoek hebben, dat 
niet kan wachten tot de eerstvolgende 
werkdag, bel dan het algemene nummer  
0172 583 111. U wordt automatisch 
doorverbonden met onze externe 
technische dienst.

Stichting Bewonersbelangen 
Habeko wonen 
Contactpersoon Ton van der Haven, 
tel. 071 341 55 83 
E-mail: contactsbhw@gmail.com  
of sbhw@hotmail.nl
www.habekowonen.nl/sbhw/

Klachtencommissie (secretariaat)
T.a.v. Dhr. C. van Beveren
Prins Bernhardstraat 30
2731 BG Benthuizen

Habeko wonen op 
     1e maatschappelijke Beursvloer 

de onderlinge samenhang. Wij noemen dat de ‘kracht van klein’. 
Daarom ondersteunen wij graag de maatschappelijke Beursvloer 
Rijnwoude. Gezien het enthousiasme waarmee alle initiatief- 
nemers met elkaar samenwerken, verwacht ik dat de Beursvloer 
een groot succes wordt.” 

Wilt u meer weten over de Beursvloer Rijnwoude? 
Ga naar www.beursvloerrijnwoude.nl. 

De allereerste maatschappelijke Beursvloer Rijnwoude vindt 
plaats op 28 januari 2016. Sinds 30 november kunnen bedrijven 
en organisaties zich inschrijven voor deelname. Binnen de maat-
schappelijke Beursvloer Rijnwoude ontmoeten bedrijven, maat-
schappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden 
elkaar en sluiten matches. Wat de één biedt is voor de ander 
zeer gewenst. Met een gesloten beurs wisselen organisaties  
onderling diensten en goederen uit. De matches hebben betrek-
king op menskracht, kennis en dergelijke. 

Martin Bogerd, directeur-bestuurder, over de betrokkenheid van 
Habeko wonen bij de Beursvloer : “Wij bieden onze huurders 
een goede woning en helpen graag bij het realiseren van een 
prettige woonomgeving. De Beursvloer brengt organisaties en 
mensen in de dorpen samen. Zo vindt versterking plaats van 


