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De gemeenten Alphen aan den Rijn, 

Boskoop en Rijnwoude fuseren per  

1 januari 2014. Dat moment komt 

snel dichterbij. Zo’n fusie brengt veel 

veranderingen met zich mee. Niet al-

leen voor de inwoners, maar ook voor 

veel organisaties en verenigingen die 

diep geworteld zijn in hun gemeente. 

Neem nu Habeko wonen. Wij zijn eind 

jaren 90 voortgekomen uit de samen-

smelting van Woningbouwvereniging 

Volksbelang uit Hazerswoude-Dorp met 

Woningbouwvereniging Goed Wonen, 

Koudekerk aan den Rijn en Woning-

bouwvereniging Algemeen Belang, 

Benthuizen. De geschiedenis van deze 

drie woningbouwverenigingen gaat vele 

decennia terug. Met woningen in alle 

kernen zijn Habeko wonen en Rijnwoude 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Wat maakt de kernen van Rijnwoude 

– Hazerswoude-Dorp en -Rijndijk, Kou-

dekerk aan den Rijn en Benthuizen – nu 

zo speciaal? Of beter gezegd wíe maken 

de kernen zo speciaal? De inwoners! 

De saamhorigheid en zelfredzaamheid 

die er heerst en de grote inzet die de 

inwoners willen leveren om hun dorp 

leefbaar te houden. Wij noemen dat de 

dorpse kracht! 

Die kracht ziet u terug in het grote 

aantal vrijwilligers dat actief is in de hele 

gemeente Rijnwoude. Zij zetten zich in 

voor allerlei initiatieven en voorzienin-

gen. Denk aan de twee zwembaden, die 

draaien volledig op vrijwilligers, aan de 

dorpshuizen, multifunctionele centra, 

welzijnsorganisaties, activiteiten- en 

evenementencommissies en ga maar 

door. 

Vrijwilliger zijn hoort erbij. Het gaat van 

vader op zoon, van moeder op dochter. 

Iedereen draagt zijn of haar steentje bij.

In deze nieuwsbrief presenteren wij wat 

wij hebben gezien en ervaren op het 

gebied van de dorpse kracht. De manier 

waarop de inwoners van Rijnwoude 

bijdragen aan behoud van leefbaarheid 

en vitaliteit van de vier dorpskernen. En 

onze rol daarin. Bovendien komt een 

zestal vrijwilligers aan het woord over 

‘hun’ stichting of vrijwilligersinitiatief.

We beginnen deze uitgave met de 

maatregelen die ons worden opgelegd 

door de regering en de dillema’s waar-

voor wij ons gesteld zien.

Martin Bogerd, directeur-bestuurder 

Habeko wonen

Voorwoord
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1.  Verhuurderheffing 

De verhuurderheffing maakt onderdeel uit van een pakket 

maatregelen voor de totale woningmarkt, dus zowel koop als 

huur. Dit totaal pakket heeft als doel de woningmarkt vlot te 

trekken. Verhuurders van woningen waarvan de huur lager  

is dan de grens voor de huurtoeslag, 681,02 euro, moeten  

een heffing betalen over de waarde (WOZ-waarde) van de 

huurwoningen in hun bezit. De totale verhuurderheffing 

wordt jaarlijks verhoogd tot bijna 2 miljard na 2017. Voor  

Habeko wonen komt het neer op een heffing van jaarlijks  

2 miljoen euro.

2.  Verhoogde bijdrage aan Centraal Fonds 
Volkshuisvesting

De positie van woningcorporaties is de afgelopen jaren onder 

druk komen te staan, onder meer vanwege betrokkenheid 

bij bouwfraudeaffaires, onverantwoord hoge beloningen 

voor bestuurders en te riskante investeringen. Zo was er de 

Amsterdamse Rochdale-affaire, de Rotterdamse PWS-affaire, 

het dreigende faillissement van Vestia. Woningcorporaties die 

in nood verkeren kunnen voor financiële steun een beroep 

doen op het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Het geld 

dat CFV beschikbaar stelt voor bijvoorbeeld schuldsanering, 

wordt bijeengebracht door alle woningcorporaties. De jaar-

lijkse bijdrage van de corporaties was jarenlang 1 procent van 

de huurinkomsten. Echter, er wordt steeds vaker een beroep 

gedaan op het fonds en de verwachting is dat het aantal 

verhuurders die een financiële bijdrage nodig hebben, in de 

komende jaren alleen 

maar zal stijgen. Daarom 

is besloten om de jaar-

lijkse verplichte bijdrage 

van 1 procent te verho-

gen naar 4 à 5 procent 

per jaar. Voor Habeko 

wonen komt dit neer op 

een bedrag van 4 ton  

per jaar.

Het woonakkoord van kabinet Rutte-II heeft verregaande gevolgen voor de Nederlandse woningcor-

poraties. Terwijl Habeko wonen probeert de betaalbaarheid van huren zo goed mogelijk overeind te 

houden en te investeren in diverse nieuwbouwprojecten, komt onze besteedbare financiële ruimte 

sterk onder druk te staan. We noemen hier twee maatregelen die zorgen voor deze verhoogde druk.

Maatregelen 
uit woonakkoord

Wat staat er tegenover?
In hetzelfde woonakkoord worden ook instrumenten ge-

noemd die corporaties kunnen inzetten om deze extra 

bijdragen mede te kunnen financieren. Bijvoorbeeld door het 

genereren van extra huurinkomsten, aan de hand van inko-

mensafhankelijke huurverhogingen. Woningcorporaties kun-

nen de huren bij huurders met een (huishoud)inkomen onder 

33.614* euro op 1 juli 2013 verhogen met maximaal 4 procent. 

Bij huishoudens met een inkomen tussen 33.614 en 43.000 

euro kan de huur 4,5 procent omhoog. Voor huishoudens 

boven 43.000 euro geldt een maximum van 6,5 procent. 

Corporaties besluiten zelf in hoeverre ze de huurverhogin-

gen gebruiken als instrument. Echter, de verwachting is dat 

een overgroot deel van de verhuurders zich genoodzaakt zal 

voelen de huren maximaal te verhogen. Het zou netter zijn als 

de minister had besloten de huurders via een belastingmaat-

regel te laten bijdragen, maar de minister legt de actie bij de 

verhuurders. Deze extra huurinkomsten komen niet in de kas 

van de corporaties maar worden afgeroomd en komen ten 

goede aan de verhuurderheffing. 
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* Bij de huurverhoging per 1 juli 2013 wordt de inkomensgrens 

gehanteerd van twee jaar geleden, 1 januari 2011.



Scheefwonen aanpakken
Zoals gezegd maken de maatregelen deel uit van een totaal 

pakket om de huur- en koopmarkt weer vlot te trekken. Een 

categorie huurders die specifiek wordt aangepakt door dit  

kabinet zijn de scheefwoners. Scheefwonen heeft te maken 

met de verhouding tussen de hoogte van het huishoudin-

komen van de huurder en de te betalen huur van de sociale 

huurwoning. Er zijn huurders die met een goed inkomen 

(vanaf 34.229 euro, inkomensgrens per 1 januari 2013) in 

een goedkope huurwoning wonen. Scheefwonen betekent 

overigens ook dat huurders met een laag inkomen in een 

te duur huis wonen, dat ze alleen kunnen betalen met 

een hoge huurtoeslag. Dit kost de staat ook veel geld. 

Het kabinet wil scheefwonen tegen gaan en met forse huur-

verhogingen doorstroming bevorderen. Of, zoals tijdens onze 

Belanghoudersbijeenkomst van 13 februari 2013 (lees op 

pagina 6-7) werd gesteld: de sterkste schouders dragen 

de lasten. 

Voor ons staat voorop dat wij nu en in de toekomst vol-

doende betaalbare woningen willen hebben voor de huidige 

en toekomstige huurders, die zijn aangewezen op een sociale 

huurwoning. Huurders met een inkomen vanaf 34.229 euro 

kunnen ook een hogere huur betalen. Bij een inkomen van 

boven de 43.000 euro hebben deze huurders bovendien 

ook  meer alternatieven om een vervolgstap te maken in hun 

wooncarrière: ze kunnen bijvoorbeeld een woning kopen, of 

verhuizen naar een huurwoning in de vrije sector. Bij huishou-

dens met een inkomen tussen de 34.229 euro en 43.000 euro 

zijn de alternatieven vaak veel beperkter. Een deel ervan is 

aangewezen op sociale huur of een heel betaalbare koopwo-

ning of vrije sector huurwoning. Wij zouden daar ook een rol 

in kunnen spelen, door bijvoorbeeld ons verkoopbeleid hierop 

aan te passen: meer woningen te koop aanbieden aan zit-

tende huurders en voor nieuwe huurders een deel te verhuren 

rond de 750 euro.

Wat kan Habeko wonen doen?
Het is een feit: we moeten bezuinigen, terwijl we niet ruim 

in ons jasje zitten. Ons kostenniveau is laag, de instrumenten 

waarover we beschikken hebben grote gevolgen; daar kunnen 

we niet lichtzinnig mee omgaan. Wat zijn deze gevolgen?

 Bij stijgende huren worden de woningen minder betaalbaar 

en komen mogelijk in de vrije sector terecht. 

 Met minder betaalbare sociale huurwoningen wordt het 

ook moeilijk de primaire doelgroep te huisvesten. 

 Verkoop van (meer) woningen is in deze tijd niet eenvoudig, 

bovendien verkleint het de woningvoorraad. Minder wonin-

gen, minder huurinkomsten. 

Als kleine woningcorporatie, diep geworteld in de vier kernen 

van de gemeente Rijnwoude hebben we verantwoordelijk-

heden naar de gemeenschap en onze belanghouders, die we 

graag willen dragen. Zoals voorzien in voldoende betaalbare 

woningen voor onze primaire doelgroep: huishoudens met 

een gezamenlijk inkomen tot 34.229 euro. 

Behouden van vitaliteit en leefbaarheid van de kernen be-

schouwen wij ook als één van onze taken. Dit doen we onder 

meer door mee te denken over verbeteringen van de bestaan-

de winkelcentra in Rijnwoude en door nieuwbouwprojecten 

te realiseren. De komende twee tot drie jaar worden de vier 

lopende projecten in ieder geval opgeleverd. Het gaat om:

 Ds. D.A. van der Boschstraat in Hazerswoude-Dorp:  

24 appartementen en zes eengezinswoningen, allen  

levensloopbestendig.
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Artist impressie 
Potgieterlaan, 
Hazerswoude-Rijndijk
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 Potgieterlaan in Hazerswoude-Rijndijk: 30 levensloop-

bestendige appartementen.

 Project ‘Bentwoudpark’, Benthuizen: twaalf levensloop-

bestendige appartementen.

 Project ‘Weidelanden’, Hazerswoude-Dorp: zes levensloop-

bestendige benedenwoningen en zes bovenwoningen.

Andere projecten hebben we voorlopig in de wacht gezet. We 

moeten kritisch kijken naar onze investeringen en per project 

bepalen wat we kunnen doen.

Sinds 2008 voeren wij het Energieplan uit, met als doel het 

energieverbruik met ten minste 20 procent te reduceren. In 

dit kader isoleren wij onder meer vloeren en daken, plaatsen 

HR-ketels en optioneel isolerende beglazing. Alle werkzaam-

heden, op de optionele na, worden zonder huurverhoging 

aangebracht. Inmiddels hebben de huurders van wie de 

woningen zijn aangepast positieve resultaten geboekt als 

het gaat om het verlagen van hun energierekening. Voor ons 

betekent het bovendien een verbetering van de energielabels 

voor woningen, die veelal van D naar B zijn aangepast. 

In de nieuwe situatie staat voortzetten van het Energieplan 

ter discussie, of in ieder geval de vraag of we het nog langer 

zonder huurverhoging kunnen realiseren. 

Ook deze keuzes hebben gevolgen:

 Minder nieuwbouw betekent minder woningen die  

aansluiten op de huidige woonwensen. Bovendien is het 

funest voor de bouwsector. 

 Minder actief betrokken zijn op lokaal niveau betekent  

op termijn een achteruitgang van de leefbaarheid en  

vitaliteit van de kernen. Dit kan weer leiden tot meer over-

last, dat ten koste gaat van de kwaliteit van wonen en van 

de woningen.

“Het is geweldig om te zien dat men-

sen plezier beleven aan dingen waar-

aan jij bijdraagt. Organisatie, marketing 

en communicatie zijn al sinds 1970 de 

kernwoorden in mijn werk. Maar ik vind 

het ook leuk om mijn kennis en ervaring 

in te zetten voor pro deo projecten. 

Met bevriende collega’s ontwikkel ik 

sinds 1994 complete tentoonstellingen 

voor Europese musea met een gering 

budget. In de Rijnwoudse Rotary ben 

ik betrokken bij vele activiteiten. Vanaf 

de oprichting ben ik bestuurslid van 

Stichting molen ‘de Rooie Wip’. Deze 

in verval geraakte wipmolen namen we 

voor 1 gulden over. De ‘oude dame’ is 

toen volledig gerestaureerd en staat er 

nog steeds mooi bij. Vanuit de Stichting 

Vrienden van ‘Ons Huis’ organiseren we 

activiteiten voor de financiering van uit-

stapjes voor bewoners van deze Hazers-

woudse woonvorm voor mensen met 

beperkingen. En sinds twee jaar ben ik 

voorzitter van een stichting die probeert 

Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk te 

behouden als multifunctioneel centrum. 

De gemeente wilde dit unieke gebouw 

plat gooien. Nu bruist het weer van de 

activiteiten. Het achterstallige onder-

houd wordt aangepakt. Van binnen 

is al heel veel verbeterd en gezelliger 

gemaakt. Alle technische voorzieningen 

voor beeld en geluid zijn vernieuwd. 

De keuken is gemoderniseerd. Om 

huurders en bezoekers kwaliteit te bie-

den, werken we met een professionele 

beheerder en betaalde krachten. Alleen 

het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het 

Anker betekent voor velen jeugdsen-

timent maar het heeft ook toekomst. 

Mensen die er in de jaren 70 hun trouw-

feest gaven, vieren er nu de verjaardag 

van hun kleinkinderen.” 

Gejus van Diggele, voorzitter Stichting Het Nieuwe Anker
Meer dan 30 jaar actief vrijwilliger

De ‘oude dame’ 

is toen volledig 

gerestaureerd en staat 

er nog steeds mooi bij.



Belanghoudersbijeenkomst 
13 februari 2013

Tijdens de Belanghoudersbijeenkomst van 13 februari 2013 zijn we in gesprek gegaan met onze belang-

houders over de keuzes waarvoor wij ons in het licht van het woonakkoord gesteld zien. Wij legden de 

aanwezige belanghouders onze dilemma’s voor in de vorm van een spel. 

In vier groepen werd besproken hoe 

een woningcorporatie (los gebaseerd 

op Habeko wonen) voldoende budget 

kon vrijmaken om drie nieuwbouwpro-

jecten te kunnen realiseren en het Ener-

gie Plus Plan uit te uitvoeren. Daarbij 

moest worden rekening gehouden met 

de verhuurderheffing en de bijdrage aan 

het Centraal Fonds Volkshuisvesting. 

Om de financiën rond te krijgen, kon 

uit verschillende instrumenten worden 

gekozen, zoals toepassen inkomensaf-

hankelijke huurverhoging, flinke huur-

verhoging bij mutatie van een woning, 

in de komende vijf jaar 30 woningen 

meer verkopen, toepassen van bezui-

nigingen op onderhoud of leefbaar-

heid. De groepen konden er ook voor 

kiezen niet alle plannen uit te voeren. 

Ze beargumenteerden dan waarom ze 

bepaalde afwegingen maakten tussen 

nieuwbouw, behoud van betaalbaar-

heid huren en onderhoud. Welke keuzes 

zouden onze belanghouders maken?

Wat kwam er ter tafel?

In de nabespreking van het Dilemma 

spel vatten de vier groepsleiders hun 

bevindingen als volgt samen. 

Cyriel van der Heijden: ‘Houd huren 

wel betaalbaar, dat was een belangrijk 

punt in onze groep. Je kunt de huren 

niet oneindig blijven verhogen. Met het 

verkoopprogramma (komende vijf jaar 

30 woningen meer verkopen) had-

den we geen problemen. Ook wil onze 

groep het Energie Plus Plan uitvoeren 

tegen een huurverhoging, voor be-

tere woonkwaliteit en verlaging van de 

woonlasten voor de huurders. Ook kan 

er best creatief worden omgegaan met 

het onderhoud van de woningen.’ 

Gerard den Held: ‘Wij zijn tot een 

combinatie gekomen van verkopen van 

meer woningen en investeren van de 

opbrengsten in nieuwbouw. Hiermee 

behoud je balans in je woningvoor-

raad. Verder bevordert nieuwbouw 

de leefbaarheid van de kernen. Het 

verkoopplan is een instrument om de 

scheefwoners te stimuleren hun woning 

te kopen.’ 

Martin Bogerd: ‘Ik heb geleerd dat je 

best creatief kunt omgaan met de pro-

blematiek waarmee wij te maken heb-

ben. Bied scheefwoners de mogelijk-

heid om door te stromen, bijvoorbeeld 

naar vrije sectorwoningen of koop-

woningen. Ook onze groep had veel 

ideeën over hoe je met onderhoud kunt 

omgaan. Laat de huurders bijvoorbeeld 

zelf klussen of de woning onderhouden. 

Schakel vrijwilligers in, of sluit je aan bij 

een collectief zodat het groot onder-

houd voordeliger kan worden ingekocht 

en uitgevoerd. Helaas zijn er grenzen 

aan de creativiteit: er gelden namelijk 

nogal wat regels waar we als verhuurder 

niet omheen kunnen.’

Albert Kerssies: ‘Ook wij willen huur-

ders die genoeg verdienen stimuleren 

door te stromen: dit kan door ze hun 

huurwoning te laten kopen of ze te mo-

tiveren te verhuizen naar een passende 

woning, al dan niet in een nieuwbouw-

project. Het Energie Plus Plan moet 

zeker worden uitgevoerd, tegen een 

huurverhoging. De energiebesparende 

maatregelen leveren de huurders een 

lagere energierekening op, en daarmee 

blijft de huur toch nog betaalbaar.’

Martin Bogerd sloot de avond af

“Ik ben blij met de feedback die we 

hebben gekregen via het Dilemma spel. 

Dat we creatief met de problematiek 

kunnen omgaan, dat vind ik een mooi 
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‘Dat we creatief met de problematiek kunnen omgaan, 

dat vind ik een mooi leerpunt,’ zegt Martin Bogerd.



leerpunt. We nemen de bevindingen 

van vanavond zeker mee in ons nieuwe 

ondernemingsplan. Tot slot de resul-

taten uit het Dilemma spel: voortzet-

ten van het energieplan, deels terug 

te verdienen met een huurverhoging. 

Zorgen voor voldoende woningen voor 

mensen met een inkomen tot 43.000 

euro. Daarnaast zijn wij in de positie om 

doorstroming voor huurders met een 

inkomen boven 43.000 euro te stimu-

leren, namelijk door extra woningen te 

verkopen. Daarmee halen we ook extra 

inkomsten binnen. Tot slot scheefwo-

nen aanpakken door het toepassen van 

inkomensafhankelijke huurverhoging. 

De sterkste schouders dragen de lasten, 

daar komt het wel op neer.”
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“De beste beslissing die ooit is genomen door Stichting Vrije-

tijdscentrum de Ridderhof is te verzelfstandigen. Van 1982 

tot en met 1995 draaide de Ridderhof met subsidie van de 

gemeente. Sinds de verzelfstandiging in 1996 zijn we los van 

de gemeente en varen onze eigen koers. Het is alsof je een 

bedrijf runt. Ontzettend leuk en leerzaam. In de Ridderhof is 

altijd wat gaande. We organiseren bijvoorbeeld rommelmark-

ten en feesten. Onze mooie, onlangs geheel gerenoveerde, 

feestzaal is al door veel families uit Koudekerk en omgeving 

afgehuurd voor alle mogelijke gelegenheden. We bieden 

onderdak aan jeugd- en jongerenwerk, beschikken over twee 

grote sportzalen en een gezellige algemene ruimte. Onze in-

komsten halen we uit de bar-omzet en verhuuropbrengsten. 

De Ridderhof is en blijft van Koudekerk. Iedereen waardeert 

het dorpse karakter van ons centrum. De vele vrijwilligers 

zijn heel betrokken en enthousiast. Ze draaien bardiensten, 

helpen bij de organisatie van evenementen, onderhouden 

het gebouw binnen en buiten, doen klein onderhoud en 

maken schoon! Vinden van vrijwilligers is geen probleem, je 

spreekt gewoon een bezoeker aan, of het gaat via via. Het is 

een vanzelfsprekendheid dat als je ergens gebruik van maakt, 

je er ook iets tegenover stelt. Als we samen de Ridderhof in 

de lucht houden, genieten we er ook samen van. Omdat we 

geen subsidies ontvangen, zijn we deels afhankelijk van onze 

huurders, zoals de bibliotheek De Boekenhof. Mocht een 

huurder vertrekken, is het aan ons om op zoek te gaan naar 

een nieuw invulling. Dat vraagt veel creativiteit, maar ik vind 

dat een echte uitdaging.”

Leon Simons, bestuurslid Stichting Vrijetijdscentrum  
de Ridderhof, Koudekerk aan den Rijn
17 jaar actief vrijwilliger



Wat maakt de kernen van Rijnwoude tot de vitale dorpen  

die het zijn?

In het eerste deel van de avond bespraken de aanwezigen 

met elkaar de typische eigenschappen van de inwoners van 

Rijnwoude. Het zijn namelijk die eigenschappen die de basis 

vormen voor hoe de kernen functioneren.

Een aantal opmerkingen:

 Iedereen kan en wil een steentje bijdragen.

 Ons kent ons, niet-anoniem wonen.

 Lage verhuismobiliteit, mensen zijn gehecht aan hun straat 

en dorp. Dit leidt ook tot langdurige betrokkenheid, hetzij als 

huurder, hetzij als vrijwilliger, hetzij als buurtgenoot.

 Contacten zijn makkelijk gelegd, de lijnen zijn kort.

 Voorzieningen, zoals dokter, winkels, recreatie zijn op loop-

afstand.

 Er is wederzijds respect voor elkaar, mensen zeggen elkaar 

gedag.

 Je kunt elkaar op gedrag aanspreken, zonder ruzie te krijgen.

 Saamhorigheid en verbondenheid zijn medebepalend voor 

de sociale structuur binnen de kernen.

 Let wel: de vier kernen hebben veel gemeen, maar hebben 

toch elk hun eigen cultuur.

 Vrijwilliger worden wordt met de paplepel ingegoten. Het is 

bijna een tweede natuur.

Om samen met de vrijwilligersorganisaties te kijken naar de toekomst, hebben wij ze uitgenodigd voor 

een bijeenkomst op 22 november 2012. Tijdens deze drukbezochte avond in dorpshuis De Juffrouw in 

Hazerswoude-Dorp hebben we gesproken over de dorpse verbindingen en hoe deze te behouden in de 

nieuwe gemeente. 

Bijeenkomst vrijwilligers  
Gemeente Rijnwoude 22 november 2012

In het tweede deel van de avond werd ingezoomd op hoe 

de dorpse verbindingen te kunnen behouden in de nieuwe 

gemeente. Welke kansen zien we om de dorpse kracht te 

behouden?

Enkele opmerkingen:

 Gemeente: toets activiteiten/besluiten op dorpse waarden: 

blijven checken of het wel past.

 Laat organisaties meer samenwerken, dat maakt ze sterker. 

 Nieuwe gemeente moet evenwichtig plannen als het gaat 

om woningbouw. Ook in onze kernen hebben we passende 

woningen nodig.

 Habeko wonen moet ervoor zorgen dat ze woningen heeft 

voor alle doelgroepen.

 Wij willen worden gehoord. Luister ook naar de ‘kleine stem’, 

als wij vertellen hoe de dingen in de dorpen gaan én kunnen.

 Habeko wonen is geen woordvoerder, maar zou wel aanja-

ger kunnen zijn in deze discussies.

 Zorg voor goede bereikbaarheid en openheid, zodat contact 

tussen gemeente en inwoners laagdrempelig blijft.

 Habeko wonen zou zich moeten specialiseren, zodat ze zich 

kan onderscheiden van de andere corporaties in de nieuwe 

gemeente. Habeko wonen voor het dorpse wonen.
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‘We doen het al jaren op onze manier’ 

De dorpse kracht is iets om trots op te zijn. En dat is ook 

precies wat de inwoners van Rijnwoude zijn: trots! Trots op 

hun dorp, op de manier waarop zij voorzieningen draaiend 

houden. Voorzieningen die mogelijk in grotere kernen door 

gemeentelijke instanties worden aangeboden, of door com-

merciële organisaties. Voorzieningen die mogelijk elders 

onherroepelijk zouden verdwijnen zodra de gemeentelijke 

geldstroom zou stoppen. Niet in Rijnwoude! Daar zijn het de 

vrijwilligers die zich verantwoordelijk voelen voor ‘hun’ voor-

zieningen.

Zij vertrouwen op hun eigen kracht en zelfredzaamheid. ‘De 

manier waarop we het al jaren doen’ houdt ook in dat beleid 

dat past bij een grote kern niet een op een kan óf hoeft te 

worden overgezet naar de vier kernen van Rijnwoude. Juist 

Zo voelt en ziet Rijnwoude zichzelf (1)
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als het gaat om welzijn, ouderenzorg en recreatie is al zoveel 

gaande in Rijnwoude, daar past alleen beleid op maat bij. 

Geen grote gebaren, maar kleine, die aansluiten bij de dorpse 

kracht.

Hazelhof met zicht op Kastanjelaan, Hazerswoude-Dorp

Lokale kracht

Kernachtig bewustzijn (bewust zijn van je kern)

Lange relaties/
onderlinge verbondenheid

Eigenheid  
Saamhorigheid/verbondenheid  

Kwaliteit van leven

 Bij elkaar horen

Groen en duurzaam

Groene Hart

De waarde bepaal jezelf

Veel vrijwilligers

Samenwerken met mensen en organisaties

Verenigingsleven

Steentje bijdragen



Ik woon sinds vijf jaar in Koudekerk. Toen ik werd gevraagd 

secretaris van de SWOK te worden heb ik ja gezegd; ook 

omdat het een manier is om je dorpsgenoten sneller te leren 

kennen. Onze stichting organiseert activiteiten voor de oude-

ren in Koudekerk. Dat doen we met behulp van veel vrijwil-

ligers. Zo zijn er 21 vrijwilligers bezig met Tafeltje Dekje. Dat 

vraagt veel organisatie en logistieke planning. Die vrijwilligers 

brengen niet alleen de maaltijden rond, ze maken ook even 

een praatje met de mensen, kijken of alles goed gaat. Ieder-

een kent elkaar. Dan is er nog een groep van 25 vrijwilligers 

die betrokken is bij de andere activiteiten die we voor senio-

ren organiseren. Zoals de soos, iedere week in de Ridderhof, 

de handwerkclub en de mogelijkheid om de rolstoelfiets te 

gebruiken. Op infoavonden praten we over actuele onderwer-

pen als erfrecht of omgaan met de tablet. Veel activiteiten zijn 

gratis of tegen een kleine bijdrage. Dit kan omdat we subsidie 

van de gemeente ontvangen. Eens per jaar organiseren we 

een ouderenreis. Een populaire activiteit waarvan de deelne-

mers de kosten zelf betalen. Wij zorgen voor de organisatie. 

De SWOK wil mensen graag actief en betrokken houden; niet 

alleen de senioren maar ook de vrijwilligers. Zo kunnen we 

bijdragen aan de zelfredzaamheid van de Koudekerkers. Bo-

vendien is door de jaren heen een groot netwerk opgebouwd 

van kennis en contacten.”

Wilma Gertenaar, secretaris Stichting Welzijn 
Ouderen Koudekerk (SWOK)
1,5 jaar actief vrijwilliger
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Op infoavonden praten we over actuele 

onderwerpen als erfrecht of omgaan 

met de tablet.

Conclusies en wat doen we nu

Het laatste woord is aan Martin Bogerd: “Beide Belanghouders-

bijeenkomsten hebben ons veel stof tot nadenken opgeleverd. 

Terugkijkend kom ik tot de volgende conclusies. Als eerste 

omgaan met de nieuwe gemeente en aandacht voor de kleine 

kernen. Als verhuurder die diep geworteld is in de gemeente 

Rijnwoude zullen wij ons contact met de (nieuwe) politiek 

intensiveren. Natuurlijk is dat nodig om onze eigen positie 

binnen de gemeente te verstevigen. Maar tegelijk kunnen we 

zo de kracht en de problematiek van de kleine kernen bena-

drukken. We bieden de vele vrijwilligers die actief zijn in onze 

vier kernen een platform. Waar mogelijk behartigen wij hun 

belangen en blijven ze ondersteunen in hun communicatie 

met de nieuwe ABR-gemeente. We houden nauw contact met 

de initiatiefgroep die het opzetten van dorpsraden onderzoekt.

Als tweede de beperking van onze financiële middelen door 

de maatregelen in het woonakkoord. Wat doen we? We 

kiezen voor een mengvorm van bezuinigingen op onderhoud, 

organisatie en nieuwbouw. De mogelijkheden om te bezuini-

gen zijn beperkt, we zullen hier dus heel kritisch mee omgaan.

Wat nieuwbouw betreft staat vast dat we een deel van onze 

plannen willen realiseren; helemaal stoppen is geen optie 

voor ons. We kunnen alleen niet alles doen wat we hadden 

gepland. Ook nemen we ons verkoopbeleid opnieuw onder 

de loep. Mogelijk verhogen we het aantal woningen dat we te 

koop aanbieden aan huurders.”



fusie onveranderd tot uiting komt in 

wonen, samenleven en zorgdragen 

voor voorzieningen. 

Dorpse kracht?

Wat bedoelen we precies met dorpse 

kracht? Dat is de combinatie van alle 

typische eigenschappen van de inwo-

ners van de vier Rijnwoudse kernen. 

Zoals de sterke onderlinge verbonden-

heid. De grote betrokkenheid bij hun 

dorp, hun buurt, hun straat. De grote 

zelfredzaamheid van de inwoners van 

Rijnwoude, waar nog veel senioren 

zelfstandig wonen, gesteund door 

mantelzorgers en voorzieningen. Veel 

generaties zijn ‘geboren en getogen’ in 

Rijnwoude. 

De bijzondere manier waarop de men-

sen bereid zijn iets terug te doen voor 

hun omgeving. Dit uit zich bijvoorbeeld 

in het grote aantal vrijwilligers in Rijn-

woude; vrijwilligerswerk doen lijkt met 

de paplepel ingegoten. Met als gevolg 

dat veel basisvoorzieningen in de vier 

kernen worden geleid door vrijwilligers. 

In de sport, de cultuur en in tal van wel-

zijnsvoorzieningen zijn ze actief. En met 

succes. Zo zijn er twee zwembaden, De 

Hazelaar en het PWA-bad, dorpshuizen 

zoals De Juffrouw, het multifunctioneel 

centrum Het Anker, het druk bezochte 

vrijetijdscentrum de Ridderhof, wel-

zijnsorganisaties voor ouderen, die 

bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn 

voor de uitvoering van ‘Tafeltje-Dekje’, 

organisaties die jeugdactiviteiten orga-

niseren, zoals het vakantiespel, voetbal-

verenigingen, tennisclubs, evenemen-

tencommissies en ga maar door. Er zijn 

stichtingen bij die geheel zelfstandig, 

dus zonder gemeentelijke subsidie, 

worden gerund. 

De vrijwilligers hebben samen veel 

opgebouwd in de vier kernen en dragen 

bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van 

Rijnwoude. Iedereen heeft belang bij 

leefbaarheid en vitaliteit van de kernen. 

Het maakt wonen in Rijnwoude prettig. 

Mensen blijven graag in de kernen wo-

nen, ook jongeren en senioren. 

Dat noemen we de dorpse kracht en 

daarvan maakt Habeko wonen graag 

onderdeel uit.

Op lokaal niveau staat Habeko wonen voor 

een grote verandering: de gemeentelijke fusie van gemeente 

Rijnwoude met gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente Boskoop 

per 1 januari 2014. De nieuwe gemeente, tot nu toe ABR-gemeente genoemd, 

telt dan drie woningcorporaties: naast Habeko wonen het Alphense wonenCentraal 

en Trifolium uit Boskoop. Ieder met hun eigen verzorgingsgebied. 
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Burgemeester en wethouders zete-

len per 1 januari 2014 in de grootste 

kern, Alphen aan den Rijn, en besturen 

van daaruit de nieuwe gemeente, die 

ook Alphen aan den Rijn zal heten. Dit 

brengt de nodige veranderingen met 

zich mee, met name voor de inwoners 

van Boskoop en Rijnwoude die een 

gemeente ‘op korte afstand’ gewend 

waren.  In de nieuwe gemeente wil 

Habeko wonen haar kennis en ervaring 

met de dynamiek van kleine kernen 

benutten. We kunnen ons profileren als 

de ‘go to’-organisatie als het gaat om 

beleid dat past bij de dorpse kracht. 

Deze rol past bij ons. Wij zijn diep 

geworteld in de vier kernen van de ge-

meente Rijnwoude. We bezitten wonin-

gen in Koudekerk aan den Rijn, Hazers-

woude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en 

Benthuizen. Met veel huurders hebben 

we een jarenlange relatie opgebouwd, 

we kennen de inwoners en de organi-

saties door en door. 

Als partner in Rijnwoude willen wij ons 

samen met de inwoners sterk maken 

voor de dorpse kracht, die ook na de 

De kracht is

aan klein

Molenkwartier, 
Benthuizen



“Benthuizen is een klein dorp. We zijn hier op elkaar aangewe-

zen, dat bekent haast automatisch dat je je steentje bijdraagt. 

Zelf ben ik al 35 jaar actief als vrijwilliger in Benthuizen, waar-

onder als voorzitter van de EHBO-vereniging en nu al weer 

een tijd bij de Evenementen Commissie Benthuizen. Ik vind 

het verenigingsleven leuk, de vele contacten met mensen en 

de waardering die je ontvangt. Dat geldt ook voor de ruim 40 

vrijwilligers op wie wij bij de evenementen een beroep kunnen 

doen. De Evenementen Commissie Benthuizen is voortgeko-

men uit de Oranjevereniging en bestaat al meer dan 40 jaar. 

We doen veel meer dan alleen de activiteiten rond Koningin-

nedag, wat vanaf nu natuurlijk Koningsdag heet. Bijvoorbeeld 

ook de hobbyshow, de jeugdpuzzeltocht, de avondvier-

daagse, ook die voor de kinderen, de RABO bietenoptocht, de 

viswedstrijd en natuurlijk de intocht van Sinterklaas. Het zijn 

haast tradities, de inwoners van Benthuizen rekenen erop en 

laten hun waardering blijken. Het brengt de mensen bij elkaar.

De vrijwilligers zijn bij de evenementen aanwezig en leiden 

alles in goede banen. Het is een redelijk vaste club mensen 

waarop we een beroep kunnen doen. Hoewel het tegen-

woordig wel wat lastiger wordt, regelt het vinden van vrijwilli-

gers zich haast vanzelf. Ons kent ons. We krijgen subsidie van 

de gemeente en hebben ook sponsors. Die stellen bijvoor-

beeld de prijzen beschikbaar, of materialen. Zonder subsidie 

ben ik bang dat het organiseren van de grote evenementen 

niet meer mogelijk zou zijn in Benthuizen.” 

John Jespers, voorzitter Evenementen Commissie 
Benthuizen
35 jaar actief vrijwilliger 

“Toen de gemeente om kostentechnische redenen het PWA-

bad wilde sluiten, besloot een aantal mensen van de zwem- 

en poloclub dat het niet zover mocht komen. Zij richtten 

de Stichting PWA-bad op en namen de exploitatie van het 

buitenbad over. De grond is nog eigendom van de gemeente, 

Cees Cok, secretaris Stichting PWA-bad, 
Koudekerk aan den Rijn
20 jaar actief vrijwilliger

de gebouwen zijn door de stichting in onderhoud genomen. 

Mijn kinderen waren enorme zwemmers, dus de familie Cok 

was regelmatig te vinden in het PWA-bad in Koudekerk. Op 

een dag werd ik aangesproken of ik niet eens naar de machi-

nekamer kon kijken, die moest nodig worden gemoderniseerd. 

Er volgden nog wat hand- en spandiensten en zo rol je erin. 

Als je eenmaal vrijwilliger bent, dan blijf je dat ook. 

Onze inkomsten komen uit verkoop van abonnementen en 

toegangskaartjes. Dit jaar gaan we alweer ons twintigste sei-

zoen in! Stel je voor: van mei tot en met augustus bieden wij 

inwoners van Koudekerk én omstreken een heerlijk buitenbad, 

met een fijne ligweide, speelvoorzieningen en een eigen bad 

voor de allerkleinsten. Maar liefst 35.000 bezoekers komen 

naar onze ‘oase van rust’. Wij hebben circa 115 vrijwilligers 

die er stuk voor stuk hun schouders onder zetten. Koudekerk 

zonder zwembad? Dat kan niet. Net zomin als Hazerswoude 

zonder De Hazelaar zou kunnen. Bij ons komen de senioren 

’s morgens baantjes trekken. Gekleed in badjas en op slippers 

lopen ze binnen, hup, zo het water in. En daarna weer opge-

frist op de slippers naar huis.”
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“De vele vrijwilligers 

van Rijnwoude zijn 

ontzettend betrokken 

en enthousiast”
Torenstraat met op 

achtergrond de Nederlands 

Hervormde kerk, Hazerswoude-Dorp
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Het opzetten van dorpsraden werd tijdens de bijeen-

komst met de vrijwilligers zo vaak genoemd, dat dit  

absoluut de moeite waard was verder te onderzoeken. 

Dit kreeg een vervolg tijdens de Belanghoudersbijeen-

komst van 13 februari. Hier spraken Wilma Gertenaar, 

Cees Cok, Leon Simons en Jos Timmermans als afge-

vaardigden van de vrijwilligersorganisaties in Rijnwoude. 

Habeko wonen bood hen een platform, een mogelijk-

heid om vertegenwoordigers uit de politiek, welzijns-

organisaties en woningmarkt, meer te vertellen over  

wat Rijnwoude bijzonder maakt. Ze vertelden over de 

dorpse kracht en sloten hun pleidooi af met het idee 

dorpsraden op te richten. 

Zoveel mogelijk mensen betrekken

Na die bijeenkomst in februari hebben de vier vrijwilligers 

niet stilgezeten. Inmiddels is de Initiatiefgroep dorpsra-

den Rijnwoude opgericht. Tijdens de kerncontactavon-

den is er contact geweest met de gemeenten Rijnwoude 

en Alphen aan den Rijn. Beide gemeenten zijn voorstan-

der van een goede vertegenwoordiging in de kernen. 

Voorwaarde is wel dat het moet worden gedragen door 

de inwoners zelf. Op dit moment is de Initiatiefgroep 

druk bezig om zoveel mogelijk mensen bij het initiatief te 

betrekken. 

De bedoeling is om geïnteresseerden uit de verschillende 

kernen bij elkaar te brengen. Per kern worden vervolgens 

twee mensen afgevaardigd naar een werkgroep die een 

‘blauwdruk’ zal ontwerpen voor de vertegenwoordiging. 

Vragen die in de werkgroep moeten worden beantwoord 

zijn bijvoorbeeld: voor welke vorm kiezen we? Kiezen 

we voor een belangenvereniging, een dorpsraad of nog 

weer een andere variant. Welke spelregels spreken we 

af met de gemeente? De gemeente Alphen aan den Rijn 

werkt op dit moment bijvoorbeeld naar volle tevreden-

heid samen met de belangenvereniging Aarlanderveen 

en de gemeente Rijnwoude heeft een effectieve samen-

werking met de belangenvereniging Groenendijk. De 

werkgroep zal moeten bekijken of die werkwijzen kun-

nen worden gekopieerd naar de kernen van Rijnwoude.

Als er een ‘blauwdruk’ ligt zal iedere kern de uitwerking 

verder zelf verzorgen. Tenslotte gaat het hele verhaal 

erom dat iedere kern een eigen identiteit en visie heeft.

Aanmelden kan op: initiatiefgroep@live.nl.

Initiatiefgroep dorpsraden Rijnwoude opgericht
In deze nieuwsbrief staan we ook stil bij de roep om het opzetten van dorpsraden of ‘dorpstafels’. Een dorpsraad is 

een raad van dorpsvertegenwoordigers die met enige regelmaat samenkomt en lokale ontwikkelingen bespreekt. 

Een dorpsraad fungeert als een adviesorgaan, met als voornaamste doel het eigen geluid te laten horen dat anders 

wellicht niet wordt gehoord. Het is een middel om de ‘eigenheid’ van dorpen te behouden, mee te denken over 

beleid en advies te geven aan de nieuwe gemeenteraad. 



“Participatie en activeren, dat zijn de 

termen die passen bij Actief Rijnwoude. 

Wij initiëren activiteiten. Iedereen kan 

aan deze activiteiten meedoen waarbij 

wij ons vooral richten op de 50+ers van 

Rijnwoude. Onze twintig vrijwilligers 

hebben heel specifieke taken. Zo is er 

iemand die filmavonden organiseert, 

iemand voor het culinaire programma, 

iemand die kennisquizen organiseert 

en ga zo maar door. Onze inzet is de 

vrijwilligers te stimuleren zelfstan-

dig te werken en dat te doen wat ze 

zelf leuk vinden. Daarmee bepalen 

zij grotendeels het programma van 

Actief Rijnwoude. We zijn nu nog een 

eenmanszaak, maar in proces om een 

stichting te worden. Waarom? Omdat er 

de komende jaren veel gaat veranderen, 

bijvoorbeeld met de ABWZ, de decen-

tralisering van dossiers van de overheid 

naar de gemeente, de veranderingen in 

de WMO. 

De kosten in de zorg stijgen de pan uit. 

Dit heeft gevolgen voor iedereen en wij 

willen op lokaal niveau proberen de te 

voorziene gevolgen op te vangen. We 

ontwikkelen nieuwe initiatieven, zoals 

de burenhulpcentrale, klussendienst 

en de vrijwilligersvacaturebank. Deze 

projecten passen absoluut binnen Actief 

Rijnwoude en dragen bij aan de leef-

baarheid en zelfredzaamheid van de 

inwoners.

We zijn in september 2011 gestart met 

Actief Rijnwoude. Inmiddels hebben we 

een samenwerking met bijna honderd 

ondernemers, achttien sportverenigin-

gen. We hebben al 700 pashouders en 

organiseren, altijd in samenwerking, 

talloze activiteiten. Wanneer we de 

klussendienst, de vrijwilligersvacature-

bank en de burenhulpcentrale hebben 

opgezet, is Actief Rijnwoude een niet 

meer weg te denken (welzijns)organisa-

tie in Rijnwoude.”

Jos Timmermans, initiatiefnemer Actief Rijnwoude
40 jaar actief vrijwilliger
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Actief Rijnwoude is een  

niet meer weg te denken 

(welzijns)organisatie in  

Rijnwoude

Betrokken en gedreven

Laat vrijwilligers vrijwilligers zijn

Aanspreekbaarheid

Omgeving is stabiel

Bereikbaarheid
Voorzieningen in de buurt Sterke sociale structuur

Gemeenschapszin

Mensen begroeten elkaar nog

 Op loopafstand

De kernen hebben verschillende culturen

Wij gevoel

Organisaties zijn verbonden

Korte lijnen als het gaat om hulp kwetsbaren

Financiële onafhankelijk wordt nagestreefd

Trots

 Dorp blijft dorp

Niet-anoniem

Er is veel om 
te behouden
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Habeko wonen

Dorpsstraat 48-50

Hazerswoude-Dorp

(0172) 583 111

www.habekowonen.nl

Portefeuille Habeko wonen

Sociale huurwoningen 1781

Woningen bestemd voor sloop 23

Vrije sector huurwoningen  29

Bijzondere woonvormen 35

Overige gebouwen  2

Garages    13

Woningen verkocht onder Koopgarant 52

Sociale huurwoningen in ontwikkeling 84

Overige kengetallen

Gemiddeld aantal wws-punten  149,4

Gemiddelde netto huurprijs  € 462,-

Huur in % van max. toegestaan  64,5%

Mutatiegraad in % op jaarbasis  5,8%

Solvabiliteit    33,4

Interest-coverage ratio (ICR)  3,36

Debt service coverage ratio (DSCR) 1,8

Aantal fte’s     15,4

Fte per 100 verhuureenheden   0,82


