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met een lager inkomen, voor wie 
kopen of huren in de vrije sector 
niet mogelijk is. Hoe kunnen wij 
vanuit onze visie aan het werk 
binnen deze nieuwe regels? Waarin 
we blijvend aandacht geven aan de 
woonwensen van onze huurders 
en actief bijdragen aan de vitaliteit 
van de kernen? Dat is de uitdaging 
voor de jaren die voor ons liggen.

Graag kijken wij met u terug op dit mooie jaar vol uitdagingen. 
Speciale dank aan Kees van Velzen (wethouder Wijken en 
Kernen), Jos Timmermans (oprichter van Actief Rijnwoude) en 
Wil van der Waal (lid van de tijdelijke bewonerscommissie in 
Benthuizen) voor hun bijdrage. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan vooral contact met 
ons op. Wij staan voor u klaar!

Martin Bogerd
directeur-bestuurder Habeko wonen

2015 was een dynamisch jaar waarin we veel werk hebben verzet. 
Ik denk aan de bouw, verhuur en oplevering van twee nieuw-
bouwprojecten: Rijnveste aan de Rijndijk en ’t Doel in Benthuizen. 
In februari 2016 volgde de oplevering van 24 levensloopbestendi-
ge appartementen en zes eengezinswoningen van het project aan 
de Van den Boschstraat in Hazerswoude-Dorp. 

De reacties van nieuwe huurders en omwonenden van de drie 
projecten? Die zijn ronduit positief. De open dagen trokken veel 
belangstellenden. Wellicht was uzelf een van de bezoekers of 
woont u in een van de nieuwe woningen? Dan weet u waar ik 
het over heb.

Na de oplevering van zoveel woningen komt er altijd een stroom 
aan nieuwe verhuringen op gang. Veel huurders laten immers een 
woning van ons achter die dan weer vrij komt voor starters of 
doorstromers. In totaal hebben we 170 woningen opnieuw ver-
huurd; een record voor Habeko wonen.

We hebben ook veel tijd geïnvesteerd in het ons eigen maken 
van de nieuwe Woningwet. Volgens de nieuwe wet moeten wij 
ons vooral bezighouden met de kerntaak: huisvesten van mensen 



Cyriel van der Heijden, manager Wonen

Het afgelopen jaar stonden twee ontwikkelingen centraal binnen Habeko wonen. Dat zijn de veranderingen in de 

sociale woningmarkt en de nieuwe regelgeving van de overheid. 

laag. Cyriel: “Wij blijven daarom in gesprek 
met de gemeente om een groter aantal 
woningen met lokaal maatwerk te mogen 
toewijzen.” 

Nieuwe regelgeving: de 
passendheidstoets
De passendheidstoets is een onderdeel 
van de nieuwe regelgeving van de Rijks-
overheid. Deze toets heeft veel invloed op 
het huurbeleid van Habeko wonen. Alleen 
al omdat de toewijzing van woningen nu 
aan strenge regels is gebonden. 

Cyriel zegt: “Volgens de nieuwe Woning-
wet zijn we per 1 januari 2016 verplicht 
om onze sociale huurwoningen passend 
toe te wijzen. Dat betekent dat de huur-
prijs past bij het inkomen van de huurder 
en er geen huurtoeslag nodig is. Met deze 
maatregel wil de overheid voorkomen dat 
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“Wij verwachten dat die verdringing, zoals 
we dit noemen, ook invloed heeft op het 
behoud van de leefbaarheid in de vier 
kernen. De nieuwe huurders zijn minder 
bekend met de cultuur van onze dorpen. 
Bijvoorbeeld met de grote bijdrage die 
vrijwilligers leveren aan de leefbaarheid,” 
zegt Cyriel. 

Meer ruimte voor lokaal maatwerk
Habeko wonen heeft de gemeente Alphen 
aan den Rijn meerdere keren dringend 
verzocht om meer voorrang te mogen 
geven aan lokaal woningzoekenden. Met 
resultaat! In 2015 kon Habeko wonen 
beter gebruikmaken van lokaal maatwerk 
bij de toewijzing van woningen. Het aantal 
woningen dat aan lokale kandidaten is 
toegewezen steeg naar 46 procent. Toch is 
dit percentage ten opzichte van de totale 
gemeente Alphen aan den Rijn nog steeds 

Cyriel van der Heijden: “Sinds 1 april 2014 
kunnen woningzoekenden via WoningNet 
Holland Rijnland reageren op woningen 
in veertien gemeenten. Opvallend is de 
grote interesse van woningzoekenden 
uit gemeenten om ons heen voor onze 
vrijkomende eengezinswoningen. Die 
voorkeur heeft vooral te maken met de 
betaalbare huur. Onze gemiddelde huur-
prijs ligt veel lager dan bijvoorbeeld in een 
stad als Leiden.” 

Gevolgen voor lokaal 
woningzoekenden
De interesse voor woningen van Habeko 
wonen heeft gevolgen voor de lokaal wo-
ningzoekenden. Starters of doorstromers 
die graag in Hazerswoude-Dorp, -Rijndijk, 
Koudekerk aan den Rijn of Benthuizen 
willen blijven wonen, maken minder kans 
op een woning.

Huurverhoging 2015
Inkomen Huurverhoging  Huurverhoging Wettelijk 
 bij streefhuur* onder streefhuur  toegestaan

Tot € 34.229 1,0%  1,5% 2,5%

Van € 34.229 tot € 43.786 1,0% 2,5% 3,0%

Vanaf € 43.786  4,5% 4,5% 5,0%

* De streefhuur is de huur die wij passend vinden voor de woning. Voor de inkomensgroep tot 34.229 euro houden we 73% aan van de maximaal 
toegestane huurprijs. Voor de inkomensgroep van 34.229 tot 43.786 euro houden we 80% aan van de maximaal toegestane huurprijs.

‘Omgaan met 
veranderingen binnen  
de woningmarkt’
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huishoudens met de laagste inkomens in 
te dure woningen wonen. We zijn daar 
in november 2015 mee gestart. Van de 
woningen die we toewijzen aan woning-
zoekenden met recht op huurtoeslag, 
moet minimaal 95% een passende huur 
hebben. Dit maakt toewijzen ingewik-
kelder, maar het is goed dat woningzoe-
kenden ook worden beschermd tegen 
te hoge huren. Vóór november zagen 
wij regelmatig huurders die zo graag een 
eengezinswoning wilden, dat ze ervoor 
kozen een veel te dure woning te huren. 
Wij mochten hen niet weigeren.”

Habeko wonen staat voor voldoende be-
taalbare woningen voor woningzoekenden. 
Om dit te bereiken biedt de woningcor-
poratie een groot deel van de woningen 
aan in het betaalbare segment; aanzienlijk 

‘Omgaan met 
veranderingen binnen 
de woningmarkt’

2015 was voor mij: ‘Het jaar van veranderingen en 
uitdagingen. Wij zijn geslaagd in onze belangrijkste 
opgave: woningen betaalbaar houden voor onze huur-
ders en woningzoekenden.’

meer dan regionaal afgesproken. Ook de 
huishoudens met een inkomen net boven 
35.000 euro maken bij Habeko wonen 
kans op een betaalbare woning.
“Financieel gezien kunnen wij deze keuze 
ook waarmaken: dankzij ons gematigde 
huurbeleid in het verleden blijven de 
fi nanciële gevolgen beperkt.”

Huurverhoging 2015
Tot slot licht Cyriel van der Heijden de 
keuzes rond de jaarlijkse huurverhoging 
toe. “Voorop staat dat wij de huur voor 

onze huurders en nieuwe huurders be-
taalbaar willen houden. Dit doen we door 
niet de maximale huurverhoging te vragen, 
maar er ruim onder te blijven. De huur-
ders met de lagere inkomens ontzien we 
het meest. Huurders met een midden- 
of hoger inkomen krijgen een relatief 
hogere huurverhoging. Maar ook voor 
deze huurders berekenen we niet de 
maximaal toegestane huurverhoging door.”

Cyriel van der Heijden



Carola de Haas, woonconsulent

6  Juli 2016

en oplevering van een nieuwbouwproject 
is het contact met de nieuwe bewoners 
nog intensiever. Wij leven allemaal mee 
met de huurders en zijn oprecht blij als ze 
de woning krijgen die ze graag willen.” 

Ook bij probleemsituaties
Voor alle medewerkers die klantencontact 

“Als kleine organisatie werken we heel 
effi ciënt,” zegt Carola de Haas, woon-
consulent. “De lijnen zijn kort, zowel op 
kantoor als naar onze huurders en leve-
ranciers toe. Ik vind het zelf heel prettig 
dat we dicht bij onze huurders staan en 
makkelijk contact maken. Huurders laten 
op hun beurt weten onze betrokkenheid 
zeker te waarderen. Bijvoorbeeld bij een 
nieuwe verhuring van een woning of ap-
partement.” 

Carola vervolgt: “Verhuizen doe je meestal 
om een reden. Je wilt kleiner wonen, of 
juist groter. Je gaat samenwonen of je bent 
gescheiden. Er is een baby op komst of de 
kinderen zijn het huis uit. Je wilt landelijker 
wonen of juist dichter bij de voorzienin-
gen. Deze woonwensen maken iedere 
verhuring weer anders. Bij de toewijzing 

‘Intensief contact 
met onze huurders’

2015 was voor mij: ‘Het jaar van mijn eerste nieuwbouw-
project: het appartementencomplex ’t Doel van Benthuizen 
aan de Esdoorn. Ik was verantwoordelijk voor het hele 
traject: van de verhuur van de appartementen tot het 
bespreken van de tekeningen en de keukenkeuzes. Het was 
een leuk en leerzaam project. Ik voelde me zeer betrokken.’

hebben is het signaleren van problemen 
achter de voordeur een aandachtspunt. 
Huurders die om welke reden dan ook in 
de problemen komen, zijn bij Habeko 
wonen vaak al in het vizier.

Carola: “We staan altijd klaar met hulp en 
advies en werken mee aan het oplossen 
van probleemsituaties. Zo brengen wij 
eventuele problemen onder de aandacht 
van het zorgnetwerk. Hierin zijn onder 
meer de GGD, Tom in de Buurt, de ge-
meente, wijkagenten, maar ook buurtbe-
middeling van Participe vertegenwoordigd. 
In 2015 zijn 19 van onze huurders bespro-
ken in het zorgnetwerk. Onze inzet is snel 
te handelen en de huurder die hulp te 
bieden die nodig is.”

 

Carola de Haas



Cyriel van der Heijden

Habeko wonen is ‘verworteld’ met de vier kernen, zo omschrijft 
de wethouder het treffend. “De verankering maakt dat Habeko 
wonen zeer goed op de hoogte is van wat er speelt in de  
dorpen. Die kennis draagt bij aan leefbaarheid en vitaliteit.” 
Door hun plannen tijdig af te stemmen op de woonwensen, 
biedt Habeko wonen de huurders de mogelijkheid lang in de 
dorpen te blijven wonen. Juist daar ligt volgens de wethouder  
de kracht van Habeko wonen. Hij herinnert zich de periode 
tussen 2005 en 2010, toen de provincie groen licht gaf om  
meer woningen te bouwen in het Groene Hart.

“Er werden grootse plannen gemaakt, natuurlijk. Locaties als 
Oostvaartpark, Westvaartpark, Weidelanden en Bentlanden 
boden kansen voor wel 500 tot 2000 nieuwe woningen. Zoals 
bekend lopen sommige projecten nu nog. Habeko wonen zag op 
tijd in dat wachten op die grote projecten niet verstandig was. 
Ze kozen voor maatwerk: kleinschalige projecten binnen de  

kernen. Daar bouwden ze veelal levensloopbestendige woningen 
die aansloten op de woonbehoefte van dat moment. Zo kwamen 
projecten zoals Zonneveldhof, Het Molenkwartier, Torenstraat, 
De Lindehof, Vreugdenhil en onlangs nog Rijnveste tot ontwik-
keling.” Nieuwbouw draagt ook bij aan de doorstroming op de 
woningmarkt. “Senioren genieten van hun levensloopbestendige 
appartementen, de doorstromers krijgen ruimte in eengezins- 
woningen. Zij maken op hun beurt weer de weg vrij voor jonge-
ren die aan hun wooncarrière beginnen,” schetst de wethouder.

Voor 2016 heeft Kees van Velzen nog wel twee punten: “Ten eer-
ste: vervul ook goed je maatschappelijke rol als het gaat om de 
aankleding van de omgeving rondom het woningbezit. Dus, plaats 
een wipkip, zorg voor nette tuinen en een goed onderhouden 
parkeerterrein. En ten tweede: verander wel, maar wordt niet 
groter. Nieuwbouw is goed, maar zorg ervoor dat je niet te veel 
groeit. Behoud die dorpse maat.” 

‘Wel veranderen, niet vergroten’
Wethouder Kees van Velzen, portefeuille Wijken en Kernen, kent Habeko wonen al sinds 2004, toen hij wethouder 

was in de voormalige gemeente Rijnwoude. Ook in de nieuwe gemeente onderhoudt hij goede contacten met de 

woningcorporatie. “De kracht van Habeko wonen zit in hun vermogen om tijdig de verandering te zien.” 
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Kees van Velzen
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Een belangrijke ontwikkeling in 2015 die veel aandacht en fl exibiliteit van ons vroeg 
was de opgave voor de huisvesting van vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers 
die hun verblijfsvergunning hebben gekregen en zich in Nederland mogen vestigen. 
In 2015 hebben we 34 personen gehuisvest in 7 woningen. Dit zijn zeven vergun-
ninghouders meer dan van ons werd verlangd. Omdat wij veel eengezinswoningen 
hebben en weinig kleine appartementen is met de gemeente afgesproken dat wij 
vooral gezinnen huisvesten. Voor dit jaar verwachten wij een toename van het aantal 
vergunninghouders dat woonruimte nodig heeft binnen onze kernen. 

Huisvesten vergunninghouders

De Herbergier in 
gemeentehuis Rijnwoude
Wij hebben met De Herbergier een zinvolle invulling gevonden voor het voormalig 
gemeentehuis aan de Rijndijk. De Herbergier is een zorgformule ontwikkeld door De 
Drie Notenboomen uit Gouda. Het is een kleinschalige woonvorm voor mensen met 
geheugenproblemen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De bewoners bepalen 
zelf hoe ze hun dagen doorbrengen. Ze zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen 
en bezoek is altijd welkom. Wat De Herbergier bijzonder maakt is dat een inwonend 
zorgechtpaar de leiding heeft. Omdat zij altijd aanwezig zijn bouwen ze een hechte 
band op met de bewoners.

Wij staan altijd open voor initiatieven voor bijzondere doelgroepen en De Herber-
gier spreekt ons, en de gemeente Alphen aan den Rijn, zeer aan. Bovendien zoekt De 
Drie Notenboomen bij voorkeur naar karakteristieke panden die geschikt zijn voor 
De Herbergier. Op 7 juli 2016 hebben alle partijen de contracten ondertekend. 

Warm welkom voor nieuwe huurders 
Hoe kunnen wij onze nieuwe huurders welkom heten en ze snel wegwijs maken in hun nieuwe omgeving? Met deze vraag zijn 
we in 2015 aan de slag gegaan samen met Stichting Actief Rijnwoude. Met als resultaat een handzaam boekje met een overzicht 
van de meeste verenigingen en voorzieningen per dorpskern. En natuurlijk de WelkomstPas, die recht geeft op korting op veel 
activiteiten, op aankopen bij winkels en in horecagelegenheden. De nieuwe huurders kunnen ook een beroep doen op Stichting 
Actief Rijnwoude, als ze geholpen willen worden bij de kennismaking met verenigingen. 

We zijn trots op het eindresultaat. Het sluit precies aan bij hoe wij als Habeko wonen willen omgaan met huurders en inwoners 
van de kernen. Uiteindelijk hopen we dat ook de nieuwe inwoners lid worden van verenigingen. Of zich als vrijwilliger actief inzet-
ten voor de leefbaarheid van hun dorp. 
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Planmatig onderhoud 
houdt wonen comfortabel 
Comfortabel wonen in een goed geïsoleerde woning. Dat is de terechte wens van onze 
huurders. Jaarlijks voeren wij in het kader van ons energieakkoord de benodigde energie-
maatregelen uit. Denk onder meer aan het isoleren van vloer, spouwmuur en zolder. 
Deze maatregelen hebben echt een groot effect op het wooncomfort. Warme voeten 
in de winter én een besparing op de energierekening. In 2015 zijn weer 103 woningen 
energiezuinig gemaakt.

Het is ons doel om in 2020 een besparing van 20 
procent op het gasverbruik binnen ons woningbezit 
te realiseren. Het aantal woningen dat in aanmer-
king komt voor de energiemaatregelen is uitgebreid. 
We liggen goed op koers maar hebben door de 
uitbreiding wellicht iets meer tijd nodig. 

Steun de Groene Hart Koerier!
Wij vragen de gemeente Alphen aan den Rijn te luisteren naar de kernen. Help voor-
zieningen in de dorpen overeind te houden en zorg voor een goede communicatie 
met de inwoners. Bijvoorbeeld via de Groene Hart Koerier ; een onmisbaar weekblad 
dat al meer dan 50 jaar de inwoners van de vier kernen informeert over alles wat er 
lokaal leeft. 

Voorlopige verkoopstop 
huurwoningen 
Door de toenemende vraag naar sociale huurwoningen en de 
gewijzigde regelgeving hebben wij eind 2015 besloten om tij-
delijk te stoppen met het verkoopprogramma KoopStart. Dit 
betekent dat we voor onbepaalde tijd geen huurwoningen meer 
te koop aanbieden.  In 2015 hebben we veertien woningen ver-
kocht. Negen daarvan behoorden tot de vooraf geselecteerde 
woningen. Vijf woningen hebben we teruggekocht volgens de 

voorwaarden van KoopGarant en opnieuw te 
koop aangeboden. Dankzij de oplevering van de 
twee nieuwbouwprojecten steeg ons woningbezit 
in 2015 met 33 woningen. 
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‘Vette’ cheque voor school in 

Afrika van Steijaertschool!

Van links naar rechts: Lotus (groep 3), Nel Wagenaar, Sabine Wagenaar en Lynne (groep 8) Foto Diana Baak

| zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl |

door Diana Baak

Albert Heijn Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp

Openingstijden: Maandag - zaterdag: 8-20 (vr 21) - Zondag: 13-18 

Weekendvoordeel bij
AH Hazerswoude Dorp

Deze 
aanbieding 

geldt van vrijdag 
1 juli

t/m zondag 
3 juli

Zolang de 
voorraad strekt!

Unox Magere

0.79

Superstunt!!!

Rookworst XXL
per stuk 375 gram
van 3.49 voor

Ze zijn er weer!

NIEUWE 
AARDAPPELEN

Fam. Zegwaard
Westeinde 2,

Hazerswoude-Dorp

>>  CVANDERHOEK.NL

T:  0172 - 53 49 41
W: www.vdsm.nl

Oud Papier Koudekerk a/d Rijn
A.s. zaterdag 2 juli wordt om 9.00 uur weer oud papier opgehaald 

door Muziekvereniging KNA in Koudekerk aan den Rijn.

Wilt u zo vriendelijk zijn om dit gebundeld en op tijd aan de kant 

van de weg te zetten? Bij voorbaat dank!

Vorige week heeft de Ste-

ijaert school een cheque 

van € 1.150,= uitgereikt 

aan de Stichting Kinder-

vreugd Afrika,  die hier-

mee een basisschool in 

Kenia blijvend kan onder-

steunen.

De cheque werd  uitgereikt door 

de jongste en de oudste leer-

ling van de school aan de fami-

lie Wagenaar uit Koudekerk aan 

den Rijn, de initiatiefnemers 

van de stichting. De kinderen 

van het schooltje in Kenia wa-

ren er via de foto ook een beetje 

bij. Ze hadden als dank voor het 

geld de posters gemaakt waar-

in in het Keniaans “dank jullie 

wel” staat. En juf Jolanda Bal-

vert was er natuurlijk ook bij, 

want zij heeft de Fancy Fair ge-

organiseerd waarmee het geld 

eerder dit jaar is opgehaald. 

In de Afrika week die de school 

organiseerde was ook al € 

2.300,= opgehaald via de actie 

Wandelen voor Water. In deze 

door Aqua4All jaarlijks georga-

niseerde sponsor wandeltocht 

lopen de kinderen met een zwa-

re rugzak om te voelen hoe het 

voor kinderen in Afrika is om 

dagelijks water van ver te moe-

ten halen.  Dit geld is al nuttig 

besteed voor het aanbrengen 

van dakgoten om regenwater op 

te vangen en voor een irrigatie-

systeem zodat bij het schooltje 

groente kan worden verbouwd. 

De familie Wagenaar was 30 

jaar geleden op vakantie in Afri-

ka en had bij terugkomst de be-

hoefte om iets te doen om de 

onderwijsmogelijkheden voor 

jonge kinderen in Kenia te ver-

beteren. 

“We zijn met onze drie doch-

ters teruggegaan naar Kenia en 

hebben daar een school uitge-

zocht om te ondersteunen”, ver-

telt Nel Wagenaar. De stichting 

die toen  is opgericht heeft in de 

loop der jaren veel geld besteed 

waardoor de leefomstandig-

heden en economische kansen 

zijn verbeterd en een aanzien-

lijk aantal kinderen na de ba-

sisschool voortgezet onderwijs 

heeft kunnen volgen. Een aan-

tal van hen zal later zelfs door-

stromen naar de universiteit. 

“Zonder onze bijdrage was dat 

niet mogelijk geweest en waren 

deze kinderen al jong aan het 

werk gezet”, aldus dochter Sabi-

ne, die het runnen van de stich-

ting van haar ouders inmiddels 

heeft overgenomen. 

“Helaas zijn we al een paar jaar 

niet meer zelf in Kenia geweest, 

omdat de situatie daar nu voor 

toeristen en buitenlanders te ge-

vaarlijk is. Maar gelukkig heb-

ben we goede lokale mensen 

die we kunnen vertrouwen en 

die er op toezien dat het geld 

goed wordt besteed ”, voegt Nel 

er nog aan toe. 

“De dochters uit de familie Wa-

genaar hebben als kind alle drie 

bij mij en mijn man in de klas 

gezeten en zo was ik dus bekend 

met het goede werk dat de fami-

lie in Kenia doet”, vertelt juf Jo-

landa.  “Toen ik een project wil-

de organiseren dat iets te maken 

had met onderwijs voor kinde-

ren in moeilijke omstandighe-

den  hoefde ik dus niet ver te 

zoeken” . 
Het geld zal heel goed terecht 

komen en wordt onder meer 

besteed aan lesmaterialen, on-

derhoud van de school, het 

meebetalen aan schoolgeld en 

het verstrekken van microkre-

dieten aan de ouders van de 

kinderen, zodat zij een bestaan 

kunnen opbouwen waarmee zij 

hun kinderen weer naar school 

kunnen laten gaan. “We zijn 

heel blij dat de school dit pro-

ject heeft gedaan”, sluit vader 

Fred af. “Het is ook goed als zo-

wel de ouders als de kinderen 

zich op deze manier realiseren 

hoe goed wij het hier in Neder-

land hebben”. Meer informatie 

over het werk van de Stichting 

Kindervreugd Afrika is te vin-

den op de website  www.kin-

dervreugdafrika.nl.

Oud Papier Avanti
Op zaterdag 2 juli komen de vrijwilligers van Avanti weer uw oud 

papier ophalen. Wilt u het papier goed verpakt in een of meer do-

zen, of met een stevig touw om het papier gebonden, voor 9.00 uur 

aan de straat zetten. Hartelijk dank!

Wonen, zorg en welzijn
Het is onze overtuiging dat woon-servicezones bijdragen aan de vitaliteit van de kernen. Zo past de nieuwbouw aan de 
Van den Boschstraat in Hazerswoude-Dorp goed in deze ontwikkeling. De 24 levensloopbestendige appartementen liggen 
op korte afstand van het zorgcentrum Driehof van WIJdezorg, winkels en het eerstelijns gezondheidscentrum Lindehof. 
Een aantal huurders heeft ons verteld dat de gunstige locatie van de appartementen aan de Van den Boschstraat de belang-
rijkste reden was om ernaartoe te verhuizen.



Martin Bogerd, directeur-bestuurder Habeko wonen

Directeur-bestuurder Martin Bogerd kijkt terug op 2015 aan de hand van drie belangrijke doelstellingen. Dit zijn: 

de rol van Habeko wonen als lokale woningcorporatie binnen de gemeente, de relatie met de belanghouders in de 

dorpen en de samenwerking met de huurdersorganisatie Stichting Bewonersbelangen Habeko wonen (SBHw).

“SBHw maakte het afgelopen jaar de 
ontwikkeling door naar een volwaardige 
gesprekspartner, die een grote inbreng 
heeft bij belangrijke besluiten. De nieuwe 
Woningwet geeft namelijk veel inspraak-
mogelijkheden aan de huurdersorgani-
saties. En daarmee aan de huurders. Om 
het bestuur goed voor te bereiden op 
hun nieuwe rol hebben wij ze bijgestaan. 
Bijvoorbeeld bij de adviesaanvragen over 
het huurbeleid en de veranderingen in de 
regelgeving.” 

Hoe is de samenwerking tussen 
SBHw en Habeko wonen?
“De samenwerking met SBHw verloopt 
goed. Een mooi resultaat is de proef waar-
bij SBHw voorafgaand aan een grooton-
derhoudsproject een enquête houdt 
onder de betrokken bewoners. Met deze 
enquête kunnen huurders vooraf even-
tuele wensen aangeven. Zowel huurders 
als SBHw zijn positief over de proef. De 
enquête wordt daarom bij toekomstige 
grootonderhoudsprojecten standaard 
uitgereikt aan de bewoners.”

Dan de contacten met de gemeente 
Alphen aan den Rijn 
“Binnen de nieuwe gemeente Alphen 
aan den Rijn zijn wij dé woningcorporatie 
van de kleine kernen. Wij kennen en be-
grijpen het DNA van de kernen. In onze 
contacten met de gemeente spreken we 
zoveel mogelijk namens onze huurders en 
belanghouders. Het is onze doelstelling 
om actief te reageren op signalen vanuit 

10  Juli 2016

‘Dé woningcorporatie 
van de kleine kernen’

Martin Bogerd
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de gemeente. Die krijgen we bijvoorbeeld 
in onze gesprekken met wethouders, be-
leidsmedewerkers en de voor ons belang-
rijke ambtenaren.” 

In 2015 is veel tijd geïnvesteerd in 
de relatie met de nieuwe gemeente 
Alphen aan den Rijn. Werpt dit al 
vruchten af?
“Zeker! Als voorbeeld noem ik het over-
leg tussen het bestuur en de raad van 
commissarissen van Habeko wonen en 
het hele college van B&W.
De contacten op beleids- en uitvoe-
rend niveau zijn zeer intensief en leiden 
tot de gewenste resultaten. Denk aan 
de verruimde mogelijkheden om lokaal 

‘Dé woningcorporatie 
van de kleine kernen’

2015 was voor mij: ‘Het jaar van de nieuwe Woning-
wet, met duidelijkheid over de rol van woningcorporaties 
in de toekomst. Helderheid over de kerntaak van 
Habeko wonen, waarbij ook de lokale verankering meer 
dan voorheen moet zijn geborgd. Daarnaast natuurlijk 
de oplevering van Rijnveste: een ‘landmark’ binnen 
Hazerswoude-Rijndijk. Met veel blije gezichten tijdens 
een zeer geslaagd open huis.’

maatwerk te leveren bij het toewijzen 
van woningen. Maar ook een onderwerp 
als het huisvesten van vergunninghouders 
wordt in goed overleg met de gemeente 
en de collega corporaties uitgevoerd. 
Met de twee gebiedsadviseurs van de 
gemeente Alphen aan den Rijn zitten wij 
regelmatig om de tafel. Zo houden we 
vinger aan de pols. Ik kan wel zeggen dat 
de voor ons belangrijke personen binnen 
de gemeente inmiddels weten wie wij zijn 
en waar we voor staan.” 

Als laatste de relatie met de 
belanghouders in de dorpen
“We gaan met regelmaat in gesprek met 
onze belanghouders, zoals partners in 

zorg en welzijn, vrijwilligersorganisaties, 
verenigingen en de dorpsoverleggen. Een 
vorm die tot nu toe goed bevalt is die van 
de belanghoudersbijeenkomst. De meest 
recente vond plaats op 29 oktober 2015. 
Niet alleen wij, maar ook de deelnemers 
ervaren deze laagdrempelige manier van 
overleg als prettig en opbouwend. Wij vra-
gen om advies, kweken draagvlak voor de 
keuzes die we moeten maken en blijven 
tegelijkertijd goed op de hoogte van wat 
er om ons heen speelt. De aanwezigen 
maken onderling makkelijk contact en dat 
komt op enig ander moment vast weer 
van pas.”

Waarom zoveel aandacht voor 
belanghouders?
“Wij onderhouden deze contacten omdat 
onze belanghouders zo’n belangrijke rol 
spelen in de leefbaarheid van de kernen. 
Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers 
blijven voorzieningen als buurthuizen, 
zwembaden en sportverenigingen behou-
den. En dat maakt onze kernen sterk en 
vitaal. Als woningcorporatie dragen wij 
graag een steentje bij.”

 



Voorafgaand aan een grootonderhoudsproject werft Habeko wonen een aantal bewoners voor een tijdelijke 

bewonerscommissie. Deze bewoners zijn aanwezig bij de diverse overleggen met Habeko wonen en andere 

partijen. Ook zijn zij het aanspreekpunt voor alle bewoners binnen het project. 

Helaas bleek dat niet haalbaar binnen de planning van de kozijnen-
fabrikant. Dus zijn ze groen.”

In de eerste bijeenkomst besprak de bewonerscommissie ook de 
uitkomsten van de enquête die SBHw eerder onder de bewoners 
van de Van Leeuwenhoekweg had verspreid. Op deze vragenlijst 
konden huurders voorafgaand aan het project aangeven wat zij 
vonden dat er in of om hun woning aangepast kon worden.

Wil besluit: “Habeko wonen informeert de bewoners goed en 
bereidt iedereen voor op wat ze kunnen verwachten. Het is best 
ingrijpend, zo’n verbouwing. Habeko wonen weet dit en staat altijd 
klaar als er iets is. Zowel tijdens de werkzaamheden als na de 
oplevering.”

12  Juli 2016

Wil en Henk van der Waal wonen al acht jaar aan de Van Leeu-
wenhoekweg in Benthuizen. In 2015 stonden negen woningen in 
hun straat op de agenda voor groot onderhoud. Wil van der Waal 
meldde zich direct aan toen ze de uitnodiging kreeg om zitting  
te nemen in de bewonerscommissie. “Dan zit je immers dicht bij 
het vuur.” 

Wil vervolgt: “Ik vond het hele proces interessant om van dichtbij 
mee te maken. Zoals de afspraak met de architect. Hij lichtte zijn 
plannen voor onze woningen toe en luisterde naar onze ideeën en 
wensen. Iedereen, ook de projectleider van Habeko wonen en de 
aannemer, stond open voor onze inbreng. Een punt van discussie 
was nog wel de kleur van de nieuwe kozijnen en voordeur. Het 
voorstel was groen, maar de bewoners kozen voor blauw.  

Veel aandacht voor inbreng 
huurders bij groot onderhoud

Wil van der Waal
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John Kinkel, hoofd Vastgoedbeheer 

“Bouwen voor onze doelgroep bevordert 
de leefbaarheid van de kernen,” zegt John 
Kinkel, hoofd Vastgoed. “Bovendien hou-
den we wonen betaalbaar. Onze bouw-
plannen zijn voor een groot deel geba-
seerd op de vraag naar appartementen 
voor senioren en starters. We hebben in 
de afgelopen 2 jaar in totaal 84 woningen 
gebouwd, verdeeld over drie dorpen.”

Het gaat om 6 beneden- en 6 boven-
woningen in Weidelanden (Hazerswoude-
Dorp), 30 levensloopbestendige apparte-
menten in Rijnveste (Hazerswoude-Rijn-
dijk) en 12 appartementen in ’t Doel van 
Benthuizen. Begin 2016 leverde Habeko 
wonen 24 levensloopbestendige apparte-
menten en 6 eengezinswoningen op aan 
de Van den Boschstraat in Hazerswoude-
Dorp.  Levensloopbestendig bouwen is 
vooruitkijken. Zo kan een huurder langer 
zelfstandig blijven wonen in de vertrouw-
de omgeving; een veelgehoorde wens 
die ook past binnen de leefbaarheid 
van de kernen.

John vervolgt: “Ook houden we rekening 
met de wens voor meer duurzaamheid. 
We plaatsen waar mogelijk zonnepanelen 
bij nieuwbouwprojecten, zoals Rijnveste, 
Zilverschoon en Van den Boschstraat. 
Op het dak van ons kantoor staan ook 
66 panelen. Zo dragen we bij aan duur-
zaam ondernemen en houden onze 
kosten laag.”

Habeko wonen blijft bouwen
Ook de komende jaren blijft Habeko 
wonen bouwen! Goed nieuws voor de 
inwoners van Koudekerk: er liggen con-
crete plannen voor nieuwbouw in het 
project Zuidwijk. “We hebben een inten-
tieovereenkomst gesloten voor de bouw 

van veertien appartementen. Wanneer de 
ontwikkeling van locatie Zuidwijk start is 
nu nog niet bekend,” aldus John.

In het eigen woningbezit is Habeko 
wonen gestart met de voorbereiding van 
nieuwbouw aan de Groenestein, Hazers-
woude-Rijndijk. Verder is in Weidelanden, 
Hazerswoude-Dorp, nog een optie geno-
men op een project van twaalf beneden- 

‘Bouwen voor de doelgroep’
Huurders van Habeko wonen willen wonen in kwalitatief goede, passende huizen en appartementen. 

Woningen die betaalbaar en energiezuinig zijn. Dat geldt voor nu en voor de toekomst.

2015 was voor mij: ‘Het jaar van de nieuwbouw in 
Benthuizen. Twaalf levensloopbestendige appartementen 
op een mooie locatie aan de rand van het dorp. 
Prachtige woningen waar onze nieuwe huurders met 
heel veel plezier wonen!’

en bovenwoningen. Habeko wonen zoekt 
actief door naar meer locaties.
“In het ondernemingsplan 2014-2018 stel-
den wij dat het onze ambitie is om 100 
nieuwe woningen te realiseren. Gezien de 
grotere vraag naar sociale huurwoningen 
kijken we in 2016 of dit kan worden ver-
hoogd naar 150 nieuwe woningen. In onze 
fi nanciële begrotingen gaan we er wel al 
vanuit,” besluit John Kinkel. 

John Kinkel



Jos Timmermans is initiatiefnemer van Stichting Actief Rijnwoude, een welzijnsorganisatie met als kernactiviteit 

het verbinden van bewoners, verenigingen, stichtingen, ondernemers etc. De inzet is vooral om mensen zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. In de afgelopen jaren zijn ook de Klussendienst, de Computerservice, de 

Burenhulp en de Klussendienst ‘Junior’ van de grond gekomen. Actief Rijnwoude draait vooral op vrijwilligers.

In 2015 hebben we samengewerkt bij het opzetten en uitwer-
ken van de WelkomstPas. Iedere nieuwe huurder ontvangt een 
WelkomstPas en een aantal vouchers. De pas en vouchers geven 
recht op korting bij bijvoorbeeld de plaatselijke supermarkt, de 
snackbar, Golfbaan Bentwoud, de bibliotheek of activiteiten van 
Actief Rijnwoude. Natuurlijk hopen we ook dat de bewoners 
lid worden van een vereniging of zich als vrijwilliger inzetten bij 
activiteiten. 
Voor 2016 hoop ik dat Habeko wonen betrokken blijft bij de 
Beursvloer. Daarnaast zou ik graag zien dat ze meedenken over 
nieuwe initiatieven als het gaat om leefbaarheid en wonen. Dus 
opnieuw lef tonen in 2016!” 

14  Juli 2016

Jos Timmermans: “Actief Rijnwoude heeft uitstekende contacten 
met Habeko wonen. Bijvoorbeeld bij het opzetten van de eerste 
Maatschappelijke Beursvloer Rijnwoude. Als lid van de stuur-
groep ontpopte Habeko wonen zich tot een echte stimulator 
van processen. 

Habeko wonen is sterk in netwerken en weet wat er speelt in 
Hazerswoude-Dorp en -Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en 
Benthuizen. Ze denken niet ‘in stenen’ maar vanuit ‘mensen’.  
Dit doen ze bijvoorbeeld door te investeren in vrijwilligers en 
lokale initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een dorp. 
Die energie levert uiteindelijk ook tevreden klanten op, die  
blijven huren.

‘Habeko wonen is 
       sterk in netwerken’

Jos Timmermans
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Organisatie in cijfers

Gegevens woningbezit
Sociale huurwoningen (DAEB)  1.802
Vrije sector woningen (niet-DAEB)  38
Overige wooneenheden (DAEB)   35
Overige gebouwen (DAEB)  2
Garages (DAEB)   13
Woningen in aanbouw (DAEB)  30
Woningen in voorbereiding (DAEB)  0
Totaal  1.920

Aantal verkochte woningen met Koopgarant  58

Prijs- en kwaliteitsverhouding
Huur in % van max redelijke huur DAEB  64,5%
Huur in % van max redelijke huur niet-DAEB  92%
Gemiddelde huurverhoging DAEB  2,2%
Gemiddelde huurverhoging niet-DAEB  1%
Gemiddeld aantal punten WWS per 1 juli DAEB  164
Gemiddeld aantal punten WWS per 1 juli niet-DAEB  191
Gemiddelde netto huurprijs  527,90

Aantal mutaties (excl. nieuwbouw)  140
Mutatiegraad  7,7
Huurachterstand  0,42%
Huurderving  0,2%

DAEB = Dienst van Algemeen Economisch Belang

Financiële kengetallen
Solvabiliteit  36,7
Gemiddeld eigen vermogen per vhe 17.902
Jaarresultaat per vhe  1.533
Interest-coverage ratio (ICR)  3,5
Debt service coverage ratio (DSCR)  1,9
Dekkingsratio (verhouding schuldrestant/WOZ-waarde)  13%
Gemiddeld rentepercentage leningen  3,86%
Gemiddeld leningsbedrag per vhe  21.861

Overig
Aantal fte  14,2
Aantal vhe per fte  132
Personeelslasten per vhe  581
Overige bedrijfskosten per vhe  591
Onderhoudskosten per vhe  1.149
Verhuurderheffing per vhe  729

vhe = verhuureenheid = verhuurde woning, garage enz.



Habeko wonen
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


