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Deze manier van energieopwekking is milieuvriendelijk, er wordt 
immers geen CO2 of andere schadelijke stoffen uitgestoten. 
We hebben in ons kantoor ook alle TL-verlichting vervangen door 
LED-verlichting. Meer licht, minder energiekosten. Met deze maat-
regelen besparen we 80% op de energiekosten. 

Op nieuwbouw en bestaande bouw
Zoals u wellicht weet hebben we bij onze nieuwbouwprojecten 
Zilverschoon en Rijnveste al zonnepanelen geplaatst. Straks volgt 
ook de Van den Boschstraat nog.

Direct de zon

Habeko wonen is een vereniging, waarvan 
elke huurder lid kan worden. Als lid bent 
u welkom op de jaarlijkse Algemene le-
denvergadering. Bovendien kiest u de raad 
van afgevaardigden (rva). Deze bestaat uit 
betrokken huurders, bij voorkeur woon-
achtig in de vier kernen. De rva laat zich 
altijd goed informeren over de belangrijke 
ontwikkelingen binnen de vereniging. Zo 
vormt de raad een klankbord voor de 
organisatie. De rva heeft nog meer be-

voegdheden, waaronder de zeggenschap 
over statuten van de vereniging.

Rva nieuwsbrief
De rva heeft in maart de leden van wo-
ningbouwvereniging Habeko wonen be-
naderd met de vraag of zij in de toekomst 
willen worden geïnformeerd over de 
onderwerpen die de raad met de direc-
teur-bestuurder en de raad van commis-
sarissen bespreekt. 300 leden, dat is circa 

40% van het totaal aantal leden, reageer-
den positief op deze vraag.
Aldus heeft de raad van afgevaardigden 
besloten haar leden voortaan middels een 
nieuwsbrief te informeren over de onder-
werpen die zijn besproken.

Wilt u ook lid worden van de vereni-
ging Habeko wonen? Kijk dan op onze 
site onder kopje ‘Over ons’ en ‘be-
stuur & toezicht’.

Raad van afgevaardigden bericht...

Bij Zilverschoon per appartement en bij Rijnveste en de Van den 
Boschstraat voor de gemeenschappelijke ruimtes. 

Nu krijgen we regelmatig vragen van huurders over de mogelijk-
heid om zonnepanelen op bestaande woningen te plaatsen. Begrij-
pelijk, veel bewoners zien de voordelen van de panelen en willen 
ook bijdragen aan een beter milieu. Op dit moment onderzoeken 
we samen met onze collega-corporaties in de gemeente Alphen 
aan den Rijn of we gezamenlijk onze huurders kunnen helpen. Wij 
houden u op de hoogte. 

U kunt ze niet zien, maar ze staan er: 66 zonnepanelen op het dak van ons kantoor in Hazerswoude-Dorp. 

De zonnepanelen vangen een flink deel van het energieverbruik van ons kantoor op. Zo dragen we bij aan 

duurzaam ondernemen en houden onze kosten laag. 

Dak Rijnveste

Dak kantoor 

Duurzame energie voor Habeko wonen



 

Nieuwe woningwet  
  daagt Habeko wonen uit 

Sponsoring bijvoorbeeld mag alleen  
nog als de activiteit of de organisatie  
aantoonbaar met leefbaarheid te maken 
heeft. Natuurlijk staan wij voor de dorpse 
kracht en zetten wij ons nog steeds in 
voor de leefbaarheid in onze kernen.  
Maar wel meer binnen de regeltjes van 
Den Haag.
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lager dan in veel gemeenten om ons heen. 
De instroom van nieuwe huurders van bui-
ten onze kernen is al groot; bijvoorbeeld 
uit Leiden. Voor woningzoekenden uit onze 
kernen wordt het steeds moeilijker om 
een woning van Habeko wonen te huren. 
Dit zal met de passendheidsnorm mogelijk 
nog meer onder druk komen te staan. 

Vitaliteit
Ook als het gaat om de vitaliteit van de 
kernen zijn wij meer aan regels gebonden. 

De herziene Woningwet is ook het gevolg 
van de wantoestanden die zich de afgelo-
pen jaren in de corporatiewereld hebben 
voorgedaan. De risicovolle praktijken van 
een aantal grote corporaties hebben de 
hele sector in een kwaad daglicht gesteld, 
zoals ook bevestigd in de parlementaire 
enquêtecommissie Woningcorporaties. 

De Woningwet schrijft ons nu voor dat 
we moeten doen waar we goed in zijn. 
Hierin kunnen we ons vinden. De strenge-
re regels laten ons wel minder ruimte om 
flexibel beleid te kunnen voeren. Waar we 
voorheen ook konden bijdragen aan de 
ontwikkeling van maatschappelijke functies 
en leefbaarheidsprojecten, zijn we nu ge-
bonden aan talloze regels.

Nieuw: passendheidsnorm
De overheid wil minder geld uitgeven aan 
huurtoeslag. Dit kan als corporaties hun 
woningen passend toewijzen. Dit geldt 
voor woningzoekenden met een inkomen 
onder de huurtoeslaggrens. Meer informa-
tie hierover vindt u op onze website.
Hebben wij daar wel voldoende betaal-
bare woningen voor? Voor grote gezinnen 
bijvoorbeeld, zijn praktisch geen woningen 
te vinden onder de 618,- euro. Ook voor 
senioren die een aangepaste woning nodig 
hebben, kan het moeilijk worden om een 
geschikte woning te vinden met een huur 
onder 576,- euro. Dit dwingt ons tot keu-
zes. Moeten we de huur verder verlagen? 
Kunnen we dan nog wel voldoende inves-
teren? Komt ons Energieplan in gevaar?

Instroom uit andere gemeenten
Bovendien: Habeko wonen staat voor 
betaalbaar wonen. Onze huurprijzen liggen 

Per 1 juli geldt de nieuwe Woningwet. Deze wet biedt voor het eerst sinds lange tijd duidelijkheid over  

wat wij als corporatie wel en niet kunnen doen. Voorop staat dat corporaties zich richten op het bouwen 

en verhuren van sociale huurwoningen. Deze nieuwe wet dwingt ons om onze taken kritisch en creatief  

uit te voeren. 



Opnieuw
In appartementencomplex Rijnveste in Hazerswoude-Rijndijk is het een komen en gaan. Op 15 april zijn de 

sleutels uitgereikt aan de nieuwe huurders. Nu wordt er geverfd, behangen, vloeren gelegd en ga zo maar door. 

De lift maakt overuren met al die verhuisbewegingen. In het ruime, levensloopbestendige appartement van Tineke 

en Jan Visseren begint het er al aardig op te lijken. Morgen gaan ze definitief over. Dit is pas hun tweede woning. 

Alweer 39 jaar geleden kreeg het stel, toen net getrouwd, hun eerste huis toegewezen; ook nieuwbouw…
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We schrijven midden jaren 70. Tineke en 
Jan geven elkaar op 15 april het ja-woord 
en bereiden zich voor op de volgende 
stap in hun leven: een huis huren. Tineke is 
opgegroeid in Alphen aan den Rijn en Jan 
woonde sinds zijn negende in Koudekerk. 
En daar start juist de bouw van een nieuw-
bouwwijk: 70 nieuwe woningen. 
“Dat was natuurlijk een mooie kans voor 
ons,” vertelt Jan. “De woningtoewijzingen 
gingen toen nog op een andere manier 
dan tegenwoordig. Je moest natuurlijk in-

geschreven zijn bij de gemeente en vooral 
laten merken dat je geïnteresseerd was, dus 
vaak je gezicht laten zien.”  Het jonge stel 
had geluk: zij krijgen een eengezinswoning 
aan De Deel in Koudekerk toegewezen. 
De verhuurder was woningbouwvereniging 
Goed Wonen.

Volop leven
“We konden geen voorkeur voor een huis 
aangeven, ook viel er bij de inrichting niets 
te regelen. Er kwam een roestvrijstalen 

aanrechtblad in de keuken en voor de rest 
zocht je het maar uit. Zo ging het onge-
veer,” lacht Jan. “Nou, dat hebben we dan 
ook gedaan.” Ze vonden het heerlijk om 
in het nieuwe huis aan het werk te gaan 
en alles naar eigen zin in te richten. Al snel 
kwamen de kinderen – drie zonen – en er 
was volop leven in het huis aan De Deel. 

“Natuurlijk wil je ook nog wel eens iets 
veranderen. Zo hebben we een nieuwe 
keuken geplaatst, plafonds verlaagd, een 
douchewand gezet, een nieuwe trapleu-
ning opgehangen,” somt Jan op. “Als je 
eens iets wilde veranderen, dan belde je 
gewoon naar Goed Wonen en vroeg je 
telefonisch om toestemming. Ik betwijfel of 
daar wel iets van vastgelegd werd.” 
De kinderen groeiden op en hebben 
inmiddels hun eigen leven. Jan en Tineke 
woonden nog steeds met veel plezier aan 
De Deel, maar toch… Het was een groot 
huis, met twee trappen, de wasmachine 
op de bovenste verdieping, een grote tuin 
die moest worden onderhouden. Tineke 
gooide als eerste het balletje op of het 
misschien niet eens tijd werd om kleiner te 
gaan wonen. 
“We hadden graag in Koudekerk aan den 
Rijn gebleven, maar er wordt helaas niets 

Tineke

Appartementencomplex Rijnveste opgeleverd

 naar nieuw

Jan



wilden,” vult Jan aan. “We waren namelijk 
de eerste!” Jan en Tineke wisten precies 
welke woning ze wilden, daar hadden ze 
van tevoren al goed over nagedacht. Pre-
cies een jaar later, weer op 15 april, kregen 
ze de sleutel voor hun nieuwe apparte-
ment.  

Nu de verhuizing bijna rond is, kijken  
Tineke en Jan terug op een drukke tijd.  
Er moest natuurlijk het een en ander in 
Rijnveste worden gedaan, maar ook nog 
de nodige herstelwerkzaamheden in het 
oude huis in Koudekerk.

“Bij de inspectie van de woning bleek wel 
dat we de door ons aangebrachte veran-
deringen ongedaan moesten maken,” blikt 
Tineke terug. “Tenzij de nieuwe huurder 
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nieuws gebouwd. Dat wilden we namelijk 
graag: weer een nieuwbouwwoning. Ik kan 
me gewoon niet voorstellen dat ik in ie-
mand anders huis ga wonen,” zegt Tineke. 

Appartement kiezen
Toen Habeko wonen de bouwplannen 
voor Hazerswoude-Rijndijk bekendmaakte, 
hebben Tineke en Jan de gok gewaagd: ze 
reageerden op de appartementen voor de 
middeninkomens. 
“Na een aantal weken kregen we toch nog 
heel onverwachts een brief van Habeko 
wonen… met een informatiemap erbij 
over Rijnveste en een uitnodiging voor een 
gesprek op 15 april 2014; onze trouwdag!” 
vertelt Tineke. Ze kregen een van de vier 
appartementen voor middeninkomens 
toegewezen. “Wat nog het mooiste was: 
we mochten kiezen welk appartement we 

Veranderingen in uw woning? 

Wilt u zelf aan de slag in uw woning? Vraag het eerst bij ons aan. Wij spreken 
ook af of u de veranderingen weer moet verwijderen als u verhuist. Heeft u in 
het verleden aanpassingen in uw huis gedaan en weet u niet zeker of het wel 
of niet mag? Neem contact met ons op, dan beoordelen wij de aanpassingen 
en weet u waar u aan toe bent. Bovendien kunnen we nu nog checken bij oud-
bestuurders of en waarvoor eventuele toestemming in het verleden is verleend.

akkoord gaat met de aanpassing. Maar ja, 
we hadden niet direct een nieuwe huurder. 
Het derde stel dat kwam kijken heeft het 
huis geaccepteerd. Je kunt niet tot het laat-
ste moment wachten met herstellen, dus 
we zijn dan ook maar aan de slag gegaan.” 

Leuker was het om in de nieuwe woning 
te werken. Het mooie, lichte appartement 
is helemaal wat Tineke en Jan ervan had-
den verwacht. Met veel ramen tot op de 
vloer, een leuk balkon, prachtig uitzicht 
over de weilanden richting Hazerswoude- 
Dorp. Een nieuwe grote eettafel staat klaar 
om met de hele familie aan te eten. “Wij 
zijn echt ontzettend blij en gaan lekker 
weer opnieuw beginnen aan de Rijndijk,” 
besluit Tineke.

Het mooie, lichte 
appartement
is helemaal wat 
Tineke en Jan ervan 
hadden verwacht
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Mevrouw Van Tol laat trots haar gezellige woning zien, waar ze 
sinds de oplevering van het complex – negen jaar geleden – 
woont. “Ik doe nog veel zelf, zoals mijn boodschapjes. Mijn man 
zei altijd: ‘wat je zelf nog kunt doen moet je niet een ander laten 
doen’. Ik woon hier prima. Vanuit de woonkamer kijk ik lekker op 
straat en aan de kant van de slaapkamer heb ik een klein terrasje. 
Dat staat van de zomer weer vol met planten en bloemen.” 

Minpuntjes? Daar moet mevrouw Van Tol even over nadenken. 
“Nee hoor… Of, nou ja, de stopcontacten zitten erg laag. Bukken 
wordt steeds moeilijker voor me en dan valt je zoiets pas op. In 

Directeur over de vloer
Martin Bogerd, directeur-bestuurder van Habeko wonen, gaat op de koffie bij mevrouw Van Tol (83 jaar).  

Zij woont in een seniorenwoning aan de Torenstraat: een appartement op de begane grond. Daarvoor huurde  

ze zo’n dertien jaar een woning aan de Kastanjelaan in Hazerswoude-Dorp. 

de keuken had ik liever meer laadjes gewild. En de bovenkastjes 
zijn eigenlijk te hoog, ik kan niet goed bij de bovenste plank.”
Verder heeft ze niets dan lof voor Habeko wonen. Ze steekt een 
dikke duim op! “Als er eens iets is, ga ik even langs bij kantoor. Of 
ik bel en dan staan jullie zo op de stoep. Ik kan alleen maar zeg-
gen dat het helemaal prima is.” 

Dan schiet haar nog iets leuks te binnen: “Mijn kleinzoon kwam 
pas op bezoek en vertelde dat hij gaat samenwonen met zijn 
vriendin. ‘In jouw oude huis aan de Kastanjelaan, oma!’ Dat is toch 
ontzettend leuk, he!” 

Om uit eerste hand te horen wat onze huurders zoal bezighoudt, wil ik graag met u in gesprek. Kijken hoe u woont, horen of 
u nog wensen heeft, of wij nog iets voor u kunnen betekenen op het gebied van huren. Daarom wil ik de komende maanden 
een aantal huurders bezoeken. 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 over de vloer?

MartinMw. Van Tol
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We vinden de betaalbaarheid van onze 
woningen zeer belangrijk, daarom zoeken 
we altijd naar mogelijkheden om de huur-
prijsstijgingen zo laag mogelijk te houden. 
Maar met de extra heffingen die wij aan 
de overheid moeten afdragen, zoals de 
verhuurdersheffing, kunnen we niet onder 
een verhoging uit. We hebben ervoor ge-

kozen om de huurverhoging voor de hoge 
inkomens – boven 43.786 euro – het 
minst te matigen. Op deze manier dragen 
de breedste schouders de zwaarste lasten 
(inkomensafhankelijke huurverhoging). 

Huurtoeslag en hoge huur?
Heeft u recht op huurtoeslag en betaalt u 

een hoge huur - vanaf 576,85 euro - dan 
komt u in aanmerking voor een lagere 
huurverhoging. Kunt u aantonen dat u 
huurtoeslag heeft dan verhogen wij de 
huur met 1 procent. Omdat wij niet we-
ten wie van onze huurders huurtoeslag 
ontvangt, hebben we de huurders die hier 
mogelijk mee te maken hebben, geïnfor-
meerd. 

Inkomen of gezinssituatie 
veranderd?
Wij baseren de huurverhoging op uw 
inkomen van 2013. Is uw inkomen in 
2014 flink gedaald? En heeft u een extra 
huurverhoging gekregen vanwege uw 
inkomen? Dan had u hiertegen voor 1 juli  
bezwaar kunnen maken. Heeft u dit nog 
niet gedaan? Dan kunt u alsnog een huur-
verlaging op basis van uw lagere inkomen 
van 2014 aanvragen. Informatie hierover 
vindt u op onze website. U kunt ons  
natuurlijk ook bellen.

Habeko wonen heeft de huurverhoging per 1 juli zo laag mogelijk gehouden. Voor de meeste huurders stijgt  

de huur met 1 of 1,5 procent. De hoogste stijging geldt voor huurders met een inkomen boven 43.786 euro.  

Zij krijgen een huurverhoging van 4,5 procent. Over het geheel genomen ligt de huurverhoging onder het niveau 

van vorig jaar. Toen kregen de huurders met een stijging tussen 2,5 en 6,5 procent te maken.

Overzicht huurverhoging per inkomensklasse1

> Inkomen tot 34.229 euro. Ligt uw huur nog onder de streefhuur2, dan geldt 
een huurverhoging van 1,5 procent. Betaalt u al de streefhuur, dan geldt een 
verhoging van 1 procent.

> Inkomen tussen 34.229 en 43.786 euro. Ligt uw huur nog onder de streef-
huur, dan geldt een huurverhoging van 2,5 procent. Betaalt u al de streefhuur, 
dan geldt een verhoging van 1 procent. 

> Inkomen boven 43.786 euro. U krijgt een huurverhoging van 4,5 procent 
(vorig jaar 6,5 procent).

1.  Voor de huurverhoging per 1 juli 2015 rekenen we met het inkomen van 2013.
2.  De streefhuur is de huur die wij passend vinden voor de woning.

Martin

Lage huurverhoging  
      vooral voor lagere inkomens
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De bouw van 24 levensloopbestendige appartementen en zes 
eengezinswoningen in de Van den Boschstraat in Hazerswoude- 
Dorp verloopt voorspoedig. Wie nu een kijkje neemt in deze 
straat ziet al duidelijk de contouren van het project. In juni is 
het hoogste punt bereikt. Dat was ook het moment waarop de 
kinderen van de basisscholen weer nieuwe borden aan het hek 
ophingen. Na de winter- en de lenteborden is de bouwplaats 
nu aangekleed met zomerse taferelen. Ook de nieuwe huurders 
waren bij deze gelegenheid aanwezig.

Het overgrote deel van de woningen is inmiddels verhuurd.  
De helft is met voorrang toegewezen aan huurders van Habeko 
wonen die een sociale huurwoning achterlaten. Vier apparte-
menten zijn met voorrang toegewezen aan woningzoekenden 
met een middeninkomen tussen € 34.911,- en € 44.658,-. 
Voor deze groep is het moeilijk om geschikte 
woningen te vinden. Wij komen ze hierin
tegemoet. 

Een aantal appartementen is nog niet verhuurd. Deze zijn 
bedoeld voor kandidaten van WIJdezorg. Een aantal mensen dat 
zorg ontvangt van WIJdezorg kwam op basis van hun inschrijf-
tijd in aanmerking voor een appartement. Andere mensen die 
bekend zijn bij WIJdezorg hebben aangegeven liever nog in hun 
eigen woning te blijven en te wachten op een plek in de Driehof. 
Worden er geen kandidaten via WIJdezorg gevonden, dan bieden 
we de appartementen opnieuw aan voor verhuur.

Nieuwbouw

Van den Boschstraat, Hazerswoude-Dorp

Nieuwbouw Koudekerk aan den Rijn?
Nieuwbouw geeft de kernen een positieve impuls. Na projecten in Hazerswoude-Dorp, -Rijndijk en Benthuizen willen wij 
heel graag ook aan de slag in Koudekerk aan den Rijn. We zijn actief op zoek naar een goede locatie en volgen al jaren de 
ontwikkelingen rond locatie Zuidwijk in Koudekerk. Een optie zou zijn om sociale huurwoningen af te nemen die de project-
ontwikkelaar daar wil bouwen. Hierover is echter nog niets definitief besloten. Bouwen in Koudekerk blijft wel hoog op onze 
wensenlijst staan.
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Me-

Met het leggen van de dakplaten was het moment daar : begin mei bereikte de 
bouw van ’t Doel van Benthuizen zijn hoogste punt. Ook dit project ligt prima 
op schema. Nog voor de zomervakantie organiseren we een open huis voor 
de nieuwe huurders. Na de zomer volgt een open huis voor alle belangstel-
lenden uit de omgeving. In september verwachten we al de sleutels te kunnen 
uitreiken aan de nieuwe huurders. 

‘t Doel van Benthuizen is een complex met twaalf levensloopbestendige  
appartementen. Deze zijn verdeeld over drie woonlagen. Er is ook een lift 
aanwezig. Verder zijn er enkele aansluitpunten voor scootmobielen in de cen-
trale hal. Alle appartementen krijgen een videofoon, waarmee de bewoners 
kunnen zien wie aanbelt voordat ze de centrale toegangsdeur opendoen. 

Mindervalidewoning
In ’t Doel van Benthuizen hebben we één woning die rolstoel- 
doorgankelijk is; een zogenoemde miva-woning. Tot nu toe heb-
ben we geen geschikte huurder gevonden. Bent u rolstoelafhankelijk en 
heeft u interesse in de  miva-woning in Benthuizen? Neem dan contact 
met ons op.

’t Doel van Benthuizen, 
Benthuizen

Open dag Rijnveste
Zoals u elders in deze uitgave kunt lezen, zijn de huurders 
van het nieuwbouwcomplex Rijnveste in Hazerswoude- 
Rijndijk al helemaal gesetteld. Begin februari keken ze voor 
het eerst rond in het gebouw en vooral in hun eigen appar-
tement, tijdens de open dag voor de nieuwe huurders. 

Het was een gezellige drukte, want alle nieuwe bewo-
ners waren heel nieuwsgierig. Een jaar daarvoor hebben 
ze vanaf tekening voor een woning gekozen. Dat zij een 
goede keuze hebben gemaakt, werd door iedereen be-
vestigd. Het zonnige weer benadrukte het vele licht in de 
woningen, mede door de grote ramen. 

Tijdens de tweede open dag konden ook alle omwonen-
den en geïnteresseerden een kijkje nemen in Rijnveste. 
Uit de grote opkomst bleek veel enthousiasme voor  
dit project.
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>  De bewonersavond over energie, die we in januari hebben 
georganiseerd, is goed bezocht. Directeur-bestuurder Martin  
Bogerd vertelde dat Habeko wonen staat voor betaalbaar 
wonen. De energielasten spelen hierin, naast de hoogte van de 
huur, ook een rol. Omdat de kosten voor energie de laatste 
jaren sterk zijn gestegen, is het belangrijk om te besparen op 
energieverbruik. Gastspreekster Antoinette Vunderink van Het 
Energiehuis legde op een prettige manier uit wat een energie-
label is en waarom dat belangrijk is. Ook vertelde zij dat het 
huidige energielabel wordt vervangen door het energiepresta-
tiecertificaat.

>  In eerste instantie heeft SBHw geen akkoord gegeven op de 
door Habeko wonen voorgestelde huurverhoging per 1 
juli. Na een extra vergadering zijn we in overleg met Habeko 
wonen tot de huidige huurverhogingen gekomen. Met name bij 
de lagere inkomens (tot 34.229 euro) wordt een lage huurver-
hoging gehanteerd. 

SBHw laat van zich horen

>  De tuinen aan de Hazelhof in Hazerswoude-Dorp zijn klaar. 
De terrasoppervlakte is verdubbeld en afgezet met een beu-
kenhaag voor meer privacy en luwte. De meeste bewoners 
hebben hun eigen stukje tuin weer ingericht. De bewoners van 
het laatste blok wilden graag een gezamenlijk zitje. Dat is er  
ook gekomen en wordt bij mooi weer goed gebruikt. Dit pro-
ject is op een paar punten na afgerond. Het goede overleg 
tussen Habeko wonen en haar huurders is terug te zien in het 
resultaat.

>  Ook het groot onderhoud aan de Molenlaan in Hazers- 
woude-Rijndijk is afgerond. Ton van der Haven was als afgevaar-
digde van SBHw bij dit project betrokken. Hij nam deel aan de 
bewonersbijeenkomsten en functioneerde als klankbord voor 
Habeko wonen. En de bewoners? Het gros is zeer tevreden 
over Habeko wonen, aannemer JOBO, de afronding van het 
traject en SBHw. 

>  Binnenkort begint het groot onderhoud aan de Van Leeuwen- 
hoekweg in Benthuizen. Voor dit project heeft SBHw een pilot 
opgezet. We hebben middels een enquête aan de bewoners 
gevraagd wat zij aan onderhoud nodig vinden in hun woning. 
Als huurder weet u immers het beste welke zaken er in uw 
woning onderhoud vragen of die kunnen worden verbeterd. 
Habeko wonen ondersteunt ons initiatief om al in een vroeg 
stadium de bewoners te betrekken bij de planvorming voor de 
onderhoudswerkzaamheden. SBHw inventariseert de input en 
bespreekt dit met Habeko wonen. Tijdens dit gesprek bekijkt 
Habeko wonen wat ze voor u meenemen in het onderhoud  
en wat niet. Op de bewonersbijeenkomsten wordt dit terug- 
gekoppeld. Na afloop van het project bij de Van Leeuwenhoek- 
weg in Benthuizen evalueren wij deze pilot. Als de werkwijze 
goed aanslaat, kunnen we dit bij meer onderhoudsprojecten 
toepassen.

SBHw heeft het afgelopen halfjaar bepaald niet stilgezeten. Lees hieronder wat we zoal hebben bereikt. Zijn er 

zaken waarvan u vindt dat wij daarbij betrokken moeten zijn? Neem dan contact met ons op via sbhw@hotmail.nl.

Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen

Het bestuur van de  
Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen:  
Achterste rij v.l.n.r. Ton, Willem en Arjen
Voorste rij v.l.n.r. Tessa, Maikel en Jacqueline
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Jolanda huurt de mindervalidewoning  
op de begane grond, die met de brede 
doorgangen rolstoeltoegankelijk is. Tien 
jaar geleden veranderde het leven van 
Jolanda – een actieve jonge vrouw, altijd 
onderweg als koerier – ingrijpend toen ze 
werd getroffen door een beroerte. 

Nu is ze rechts blijvend verlamd en door 
de hersenbeschadiging heeft Jolanda 
ook afasie: een taalstoornis, waardoor ze 
moeite heeft de juiste woorden te vinden. 
Na een verblijf in het revalidatiecentrum 

‘Echt ontzettend blij  
 met mijn nieuwe appartement’

waar zij onder meer opnieuw leerde voor 
zichzelf te zorgen, keerde ze terug naar de 
Rijndijk. 

Ik wist van niets
“Ik woonde in het Schubertplantsoen. Een 
leuk huisje, met een tuin en een vijver vol 
goudvissen. Vorig jaar zagen mijn ouders de 
advertentie voor de mindervalidewoning 
in Rijnveste. Eigenlijk wilde Habeko wonen 
het appartement verhuren aan iemand jon-
ger dan 35 jaar. Toch hebben mijn ouders 
meteen gebeld. Ik was weliswaar ouder 
dan 35, maar, zo verzekerde mijn moeder, 
ik wilde dolgraag dit appartement huren.” 
Jolanda lacht: “Ik wist helemaal van niets, 
mijn ouders hebben het zonder overleg 
gedaan. Toen er geen andere reacties op 
de advertentie meer kwamen, kreeg ik de 

Jolanda van der Zaan (39) was de eerste huurder van nieuwbouwcomplex Rijnveste die de sleutel overhandigd 

kreeg. Dankzij de inzet van vrienden en familie was de verhuizing van het Schubertplantsoen naar de Potgieterlaan 

in no time geregeld. Die eerste nacht in haar appartement bedacht ze zich dat zij de enige in het hele gebouw 

was. “Een gek idee, maar wel leuk.” 

Ik wilde dolgraag 
dit appartement 
huren

Jolanda

woning. Ik ben er echt ontzettend blij mee. 
Mijn vrienden en vooral mijn zus hebben 
heel hard gewerkt: gewit en behangen. 
Ook op de verhuisdag ging het allemaal zo 
snel. Zelfs iets te snel. Ik ben er eventjes 
tussenuit gepiept om een beetje tot rust  
te komen.” 

Jolanda redt het goed in haar eentje. Ze 
kan weer autorijden, heeft een scootmo-
biel en rolstoel voor kleine afstanden in 
de buurt. Een keer in de week komt de 
huishoudelijke hulp en zaterdags doet ze 
boodschappen samen met haar vader. Wer-
ken gaat niet meer, maar Jolanda heeft van 
maandag tot en met vrijdag vaste activitei-
ten in haar agenda staan en gaat graag met 
haar vrienden uit. Samen met kater Poekie 
heeft ze het weer helemaal voor elkaar.



Dit familiebedrijf werkt al jaren voor Habeko wonen. En daarvoor al voor woningbouwvereniging Goed Wonen. 

Vader Marius de Leeuw nam in 1955 het loodgietersbedrijf Eimers over in Koudekerk. 60 jaar later draait 

Loodgieters en Installatiebedrijf De Leeuw nog steeds, nu als vof met zes broers en een neef. 
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Vijf vragen aan…

Loodgieters en Installatie- 
bedrijf De Leeuw & Zonen

1
2

mijn schoonzus Monique, de vrouw van John, op kantoor. Ik doe 
de boekhouding en maak afspraken met klanten. Habeko wonen is 
een goede klant van ons, daarnaast werken we ook voor particu-
lieren en andere bedrijven en instellingen.”

Waar kennen onze huurders jullie van?
Reijer: “Huurders in Koudekerk aan den Rijn kennen ons vooral 
van het cv-onderhoud en de cv-vervanging. Mijn jongste broer Jos 
doet veel servicewerk. Als een huurder belt over een probleem 
met de cv-ketel dan staat Jos dezelfde dag nog op de stoep.”
Marian: “In de andere kernen, zoals Hazerswoude-Dorp en  
-Rijndijk kennen huurders ons wellicht van het dak- en lood- 
gieterswerk.”

Een bedrijf dat grotendeels bestaat uit familieleden.  
Dat is bijzonder. Hoe gaat het eraan toe bij Loodgieters  
en Installatiebedrijf De Leeuw & Zonen?
Reijer De Leeuw: “Nou, we kunnen het heel goed met elkaar 
vinden. We hebben onze werkplaats en kantoor aan de Hondsdijk 
in Koudekerk aan den Rijn. Toen wij het bedrijf overnamen van 
onze vader kreeg ik als oudste zoon de dagelijkse leiding. En die 
heb ik nog steeds. De taken zijn eigenlijk op een hele natuurlijke 
manier verdeeld. Zo zitten mijn broers Nico en John vaak op het 
dak. Ze zijn heel goed in restauratiewerk en worden gevraagd 
voor grote klussen aan monumentale gebouwen.”
Marian Smit-de Leeuw (zus): “In totaal zijn we hier met elf 
mensen, waarvan twee geen familie zijn. Zelf werk ik samen met 

Marian, Ben en Reijer
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De huurders zijn meestal  
vriendelijk, zeker als ze een  
probleem hebben

3

4

Wat doen jullie nog meer voor Habeko wonen?
Reijer: “We voeren veel verschillende opdrachten uit voor 
Habeko wonen. Je kunt wel zeggen dat we van de kruipruimte tot 
op het dak van de woning te vinden zijn. We houden ons bezig 
met loodgieterswerk – zowel waterleidingen als gasleidingen –, we 
werken als onderaannemer mee bij de grootonderhoudsprojecten 
waarin keuken, badkamer en toilet worden vervangen. Habeko 
wonen schakelt ons ook in als er een andere toiletpot moet 
worden geplaatst in een woning, of om een wastafel of kraan te 
vervangen. En we zijn ook actief op het dak. Platte daken opnieuw 
bedekken, dakgoten vervangen en dergelijke.”

Wat maakt u mee als u voor Habeko wonen op pad bent?
Reijer: “Eigenlijk niet eens zoveel geks, hoor. De huurders zijn 
meestal vriendelijk, zeker als ze een probleem hebben, zoals een 
gesprongen waterleiding of lekkage van het dak. Een keer heb ik 
wel meegemaakt dat iemand zelf de cv-installatie had verplaatst.  
En die werkte prompt niet meer. Dat is natuurlijk ook niet  

5

de bedoeling om zoiets zelf te doen. Kan heel gevaarlijk zijn.”
Marian: “Habeko wonen heeft de zaken, als het om cv-installa-
ties gaat, goed op orde. Ze laten de ketels op tijd vervangen, de 
meeste woningen hebben inmiddels een hr-ketel. Wij voeren voor 
Koudekerk ook de jaarlijkse onderhoudschecks uit. Het gaat zeker 
om zo’n 500 woningen. Een aantal jaar geleden hebben wij aan  
de Ridderhoflaan in Koudekerk de open cv-toestellen vervangen 
in opdracht van Habeko wonen. Dat was toen naar aanleiding  
van koolmonoxidevergiftigingen elders in Nederland. Ook al  
waren hier geen problemen, Habeko wonen heeft er toch voor 
gekozen om de open cv-toestellen te vervangen door gesloten 
installaties.”

Wat zijn jullie sterke punten?
Reijer: “We worden gewaardeerd voor de service die we verle-
nen. Bij problemen of storingen staan we snel op de stoep en hel-
pen de mensen graag. Dit betekent ook dat je voldoende materiaal 
en onderdelen bij je hebt in de auto en dat je verstand van zaken 
hebt. En als er toch eens iets fout gaat, dan lossen we dat ook weer 
op. Bij Habeko wonen hebben we meestal contact met de opzich-
ters. Eens in de drie jaar wordt de cv-overeenkomst die we heb-
ben, besproken voor verlenging. Dan zitten we aan tafel met John 
Kinkel, manager Vastgoedbeheer. Bij iedere verlenging moeten we 
onze prijzen scherp houden, dat verwacht Habeko wonen wel van 
ons. Dat lukt ook. We houden ze graag nog lang als klant.”

Tip 1: Draai de deur op slot als  
u weggaat
Trekt u de voordeur alleen maar dicht, dan 
kan deze met een creditcard of hard stuk 
plastic zo open worden gemaakt. Ook wel 
bekend als de flippermethode.

Tip 2: Zorg dat uw huis een 
bewoonde indruk maakt
Leg geen dure spullen in het zicht. Zorg 
voor verlichting. Bent u langere tijd afwezig, 
vraag dan of uw buren een oogje in het 
zeil willen houden.

Tip 3: Sluit alle ramen als u 
weggaat
Als een insluiper via een open raam  
uw woning binnen kan komen, heeft hij  
aan een paar minuten genoeg om uw 
spullen mee te nemen. Doe daarom alle 

ramen dicht als u weggaat. Ook dak- en 
wc-raampjes.

Tip 4: Laat geen sleutels aan  
de binnenkant van de deur  
zitten
Een inbreker hoeft dan alleen maar een 
raampje in te slaan en kan de deur zo van 
het slot draaien. Of hij boort met een 
handboor een gaatje in het kozijn om bij 
de sleutel te kunnen. De zogenoemde 
gaatjesboormethode.

Tip 5: Haal ladders en vuilcon- 
tainers zo veel mogelijk weg
Inbrekers proberen vaak via hoger gelegen 
verdiepingen het huis binnen te komen. 
Haal daarom alles weg waarlangs een 
inbreker omhoog kan klimmen. Lukt dat 
niet, zorg dan voor goede beveiliging op 

alle ramen en deuren op hoger gelegen 
verdiepingen.

De zon schijnt, de temperatuur stijgt weer naar zomerse waarden. Dan laten we al gauw de ramen openstaan of 

trekken we ‘even snel’ de deur achter ons dicht. Gelukkig kunt u met een paar simpele handelingen een inbraak 

voorkomen. Doe altijd de ramen dicht en de deur op slot, dan kunt u ontspannen de zomer in.

Is de deur wel op slot?
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Nette en met name opgeruimde tuinen bepalen voor een 
groot deel de uitstraling van de straat en vergroten daar-
mee de leefbaarheid. 

Wat verstaan we onder verwaarloosd? 
Tuinen waarin het onkruid welig tiert, waarin afval of  
spullen liggen opgeslagen. Tuinen met scheefhangende 
schuttingen en overhangende struiken en bomen. Treffen 
we een vervuilde tuin aan, dan spreken we de huurders 
aan of sturen een brief met het verzoek de tuin op orde 
te brengen voor een bepaalde datum. Is dat niet gedaan, 
dan schakelen wij een hovenier in die de tuin aanpakt.  
Op kosten van de huurder!

Natuurlijk hoeft u geen modeltuin te hebben, maar met 
regelmatig even in de tuin werken heeft u al een mooi  
resultaat. Lukt het u zelf niet meer? Vraag uw buren eens 
om hulp, of ga als straat gezamenlijk in de tuinen aan de 
slag. Ook Actief Rijnwoude kan u hier wellicht bij helpen.

Nette tuinen 
       verhogen leefbaarheid 
We maken ook dit jaar weer een ronde langs de tuinen in de vier kernen. We controleren vooral op zichtbaar 

vervuilde tuinen en spreken de huurders hierop aan. Ergert u zich al een tijdje aan een verwaarloosde tuin in uw 

straat? Laat het ons weten, dan nemen we deze straat mee in onze route. 

Als huurder merkt u weinig van de veran-
dering in de Warmtewet. Habeko wonen 
is en blijft uw warmte- en/of warmwater-
leverancier. Wat wel verandert is de wijze 
waarop de kosten worden verrekend. Het 
verbruik wordt in gigajoule (GJ) afgerekend 
en niet langer in kubieke meter (m3). 

Jaarafrekening
De verschillende kosten voor energiever-
bruik staan duidelijk op uw jaarafrekening 

vermeld. Zo staan de kosten voor het 
verwarmen van uw woning niet meer als 
servicekosten op uw rekening. U heeft 
hiervoor een aparte rekening gekregen. 
Zo weet u precies wat u betaalt voor het 
verwarmen van uw woning. Kosten voor 
het verwarmen van gezamenlijke ruimtes 
mogen nog wel onder de servicekosten 
staan. Of uw energierekening hoger of 
lager uitvalt, hangt onder meer af van uw 
stookgedrag en het energietarief. 

Wel hebben we extra meters geplaatst 
om de omrekening van kubieke meter 
naar gigajoule mogelijk te maken. Dit zal 
voor een kleine verhoging zorgen van uw 
rekening.

Voor huurders met een eigen cv-ketel 
verandert er niets. De Warmtewet is niet 
op hen van toepassing.

Wijzigingen in warmte-afrekening
In het kader van de nieuwe Warmtewet, die per 1 januari 2014 geldt, ziet de jaarafrekening er dit jaar anders uit 

dan u gewend bent. Dit geldt voor alle huurders die warmte krijgen van een collectieve verwarmingsinstallatie. 

Het betreft circa 170 woningen.
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U koopt de woning met korting. Bij de verkoop (of tussentijds) 
rekent u de korting en de waardeontwikkeling van de woning 
weer af met de corporatie. Wij hebben voor de verkoop van de 
huurwoningen De Pater Makelaardij als deskundige ingeschakeld. 
Of u in aanmerking komt voor Koopstart hangt af van uw inko-
men en uw vermogen.

Starters uit de kernen
Bij het verkooptraject van de eerste Koopstart-woningen in  
Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn, zagen we voor-
al veel interesse van starters uit de kernen zelf. Koopstart maakt 
het mogelijk, ook voor de mensen met middeninkomens die niet 
in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, om in de 
kernen te blijven wonen; mits ze aan de voorwaarden voldoen.

Voor Koopstart-woningen is financiering met de Nationale  
Hypotheek Garantie (NHG) mogelijk. Dan betaalt u een lagere 

rente dan zonder NHG. Per 1 juli daalt de grens voor de NHG 
van maximaal € 265.000 naar maximaal € 245.000. 

Voordelen Koopstart
> U krijgt maximaal 20% korting op de marktwaarde van  

de woning. 
> U wordt volledig eigenaar van de woning en kunt de hypo-

theekrente aftrekken van de belasting.
> U kunt de woning financieren met de Nationale Hypotheek 

Garantie.
> Er geldt geen terugkoopverplichting aan Habeko wonen.
> U kunt tussentijds de korting en waardeontwikkeling  

afrekenen met ons.

Eerste woningen verkocht 

        met Koopstart 
In 2015 zijn de eerste vier huurwoningen succesvol verkocht met Koopstart. Deze vorm van kopen vervangt 

Koopgarant en biedt starters op de woningmarkt 20% korting op de getaxeerde marktwaarde van het huis. 

Kijk voor meer informatie over Koopstart op onze site, 
www.habekowonen.nl/koopstart.



NL Doet 

Habeko wonen deed mee
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Habeko wonen deed dit in het kader van NL doet. 
Dit initiatief van het Oranje Fonds is de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. Habeko wonen 
voelt zich sterk verbonden met de vier kernen 
van oud-Rijnwoude en ondersteunt graag de vele 
vrijwilligers die hier actief zijn. Alle medewerkers 
wilden dan ook graag de handen uit de mouwen 
steken. 

Speeltuinvereniging De Rode Wip zocht via NL 
Doet vrijwilligers die bij de jaarlijkse opknapbeurt 
wilden helpen. Er was genoeg te doen, zoals schil-
deren van de speeltoestellen, bomen snoeien, de 
zandbak met nieuw zand vullen en boomschors 
onder de speeltoestellen kruien. 

De speeltuinvereniging zorgde voor het gereed-
schap en de verf. Er is flink gewerkt. Aan het einde 
van de dag waren de meeste klussen geklaard. En 
de kleintjes? Die zijn reuze blij met hun mooie 
speeltuin.

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
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

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

Met z’n allen aan de slag in de speeltuin De Rode Wip in Hazerswoude-Rijndijk! 

Alle personeelsleden van Habeko wonen maakten op 20 maart de toestellen weer speelklaar!

Alle medewerkers staken de handen  
uit de mouwen


