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Jaarverslag 2015 
2015 was een dynamisch jaar, waarin we ons sterk verbonden 
voelden met de inwoners van de vier kernen. De positieve 
reacties van de nieuwe huurders en vele omwonenden op 
de nieuwbouwprojecten ’t Doel van Benthuizen en Rijnveste, 
deden ons goed. De contacten met de dorpsraden, de vrijwilli-
gersorganisaties en de gemeente Alphen aan den Rijn verliepen 
goed. Ook de nieuwe Woningwet gaf duidelijkheid over de 
kerntaken van de woningcorporaties. We konden verder bou-

wen aan onze 
toekomst in de 
vier kernen. 

Lees meer in 
het jaarverslag 
2015 op onze 
site. U vindt 
het onder kop-
je Over ons en 
Publicaties.

Goed wonen voor 
19 vergunninghouders  

Verhuizen! Of toch niet? 
U bent 65 jaar of ouder en woont in een eengezinswoning. Denkt 
u wel eens na over verhuizen? Bijvoorbeeld naar een appartement. 
Kunt u moeilijk tot een besluit komen? Graag horen wij van u wat 
uw twijfels zijn. Vraagt u zich af of verhuizen op dit moment de 
juiste stap is? Maakt u zich zorgen over de mogelijke huurverho-
ging? Vindt u het moeilijk om te bepalen waar u wilt gaan wonen? 
Of is het de verhuizing zelf waar u tegenop ziet? Wellicht kunnen 
wij iets voor u betekenen. We denken graag met u mee. Belt u ons 
of kom langs op kantoor. Dan maken we een afspraak. 

In de eerste helft van 2016 hebben we woonruimte gevonden 
voor negentien vergunninghouders. Vergunninghouders zijn 
asielzoekers die hun verblijfsvergunning hebben ontvangen en 
definitief in Nederland mogen blijven. Vorig jaar waren het vooral 
gezinnen waarvoor we passende woningen nodig hadden. Dit 
jaar zijn het meer alleenstaanden. We hebben met de gemeente 
afspraken gemaakt dat we ook meerdere alleenstaande vergun-
ninghouders samen in een woning mogen onderbrengen. Ook 
wijzen we de woningen toe volgens de regels van passend toe-
wijzen, zodat de vergunninghouders een huurprijs hebben die 
aansluit bij hun inkomen. We houden bij het toewijzen zoveel 
mogelijk rekening met een goede spreiding over de kernen. 
Met het huisvesten van de vergunninghouders neemt de druk  
op de woningmarkt toe. Het is daarom belangrijk dat we meer 
nieuwe woningen bouwen. Nieuwbouw vergroot de doorstro-
ming waardoor meer woningen vrijkomen. 

 

Habeko wonen 
bericht… in de 
Groene Hart 
Koerier
Vanaf het najaar vindt u ons 
maandelijks terug met een hele 
pagina nieuws en informatie in  
de Groene Hart Koerier.  Via deze 
krant bereiken wij een breed 
publiek en steunen tegelijk de 
Groene Hart Koerier. 

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 
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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 BeugelsdijkMéér dan boodschappen!Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude DorpOpeningstijden: Maandag - zaterdag: 8-20 (vr 21) - Zondag: 13-18 

Weekendvoordeel bijAH 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 RijnA.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 AvantiOp 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!

Asbestinventarisatie uitgevoerd
In het voorjaar hebben we voor een deel van onze woningen een asbestinventarisatie uitgevoerd. Bij zo’n inventarisatie neemt 
een gespecialiseerd bedrijf monsters af bij woningen die in de steekproef vallen. Dit geeft ons een beter beeld van de aan- 
wezigheid van asbest, waarna wij de bewoners goed informeren en zo nodig voorzorgsmaatregelen nemen. Risicovolle zaken 
zijn inmiddels opgepakt (zie Project asbestinventarisatie, pagina 10). Op dit moment bestuderen wij de overige rapporten.  
Wij streven ernaar u voor het einde van het jaar te informeren over de uitkomsten van de inventarisatie voor uw type woning. 

Woont u in een woning van vóór 1994 en heeft u vragen over asbest? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag. 

OPROEP



Lage huurverhoging 

   houdt wonen betaalbaar

Betaalde u al de streefhuur, dan is uw 
maandelijkse huur met 0,6% gestegen. 
Inkomen boven € 44.360. Uw huur is 
met 3,0% verhoogd.

Verandering inkomen
Wij baseren de huurverhoging op het 
inkomen van 2014. Is uw inkomen in 2015 
flink gedaald en daarmee onder de grens 
gekomen voor de extra huurverhoging? 
Dan had u hiertegen voor 1 juli bezwaar 
kunnen maken. Heeft u dit niet gedaan? 
Dan kunt u alsnog een huurverlaging op 
basis van uw lagere inkomen van 2015 
aanvragen. Informatie hierover vindt 
u op onze website. U kunt ons 
natuurlijk ook bellen.

* Voor de huurverhoging per 1 juli 2016 rekenen we met het inkomen van 2014. 3

€ 760 in 2015. Een stijging van 18% ten 
opzichte van 2014. In 2016 en 2017 stijgt 
het elk jaar nog met ongeveer 10%. Om 
dit te kunnen betalen en onze ambities te 
realiseren, hebben we de huurverhoging 
nodig. Habeko wonen staat voor comfor-
tabel en betaalbaar wonen, met woningen 
die aansluiten bij de wensen van onze 
huurders. Energiebesparing door isolatie 
heeft daarbij een hoge prioriteit. Ook de 
komende jaren gaan wij hiermee door.  
Wij willen blijven investeren in nieuwbouw 
en de kwaliteit van onze woningen op  
peil houden. 

Overzicht huurverhoging per 
inkomensklasse*
Inkomen tot € 34.678. Bij een huur 
onder de streefhuur geldt een huurver-
hoging van 0,6% (inflatie). Betaalde u al de 
streefhuur, dan heeft u geen huurverhoging 
gekregen. Dit geldt voor 260 huishoudens.
Inkomen tussen € 34.678 en € 44.360. 
Lag uw huur nog onder de streefhuur, dan 
is uw huur met 1,5% verhoogd.  

We houden huren graag betaalbaar en 
zoeken altijd naar mogelijkheden om de 
huurprijsstijgingen zo laag mogelijk te 
houden. Vergeleken met andere woning-
corporaties in de regio is onze streefhuur 
erg laag. De streefhuur is de huur die wij 
passend vinden voor de woning en komt 
neer op 70,5% van de maximaal toegesta-
ne prijs. Bij zowel nieuwe verhuringen als 
voor de nieuwbouwappartementen hou-
den wij de huurprijs zoveel mogelijk onder 
de huurtoeslaggrens. Daarbij wijzen we de 
woningen passend toe. Dat wil zeggen dat 
de huur aansluit bij uw inkomen en u geen 
huurtoeslag hoeft aan te vragen.
Ons woningbezit is voornamelijk bedoeld 
voor woningzoekenden die zijn aangewe-
zen op een sociale huurwoning en voor 
woningzoekenden met een inkomen tot 
€ 44.658. Wij hebben weinig woningen in 
de vrije sector.

Waarom huurverhoging?
De hoogte van de jaarlijkse verhuurderhef-
fing loopt nog steeds op. Per woning is dat 

Onze huurders kunnen rekenen op een zeer lage huurverhoging. Dat past binnen ons beleid om huren  

betaalbaar te houden. We voeren wel een inkomensafhankelijke huurverhoging door, maar zo laag mogelijk. 

De huurverhoging voor 2016 ligt lager dan die voor 2015 en 2014. 
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Met de invoering van de nieuwe Woningwet liggen belangrijke 
onderwerpen op het bord van SBHw. Zo moeten met de corpo-
ratie, Habeko wonen, en de gemeente prestatieafspraken worden 
gemaakt. De gemeentelijke Woonvisie vormt de basis voor de af-
spraken tussen de gemeente, de woningcorporatie en de huurders. 
Samen met Habeko wonen doet SBHw een bod op de Woonvisie. 
Het bod gaat onder meer over de woningvoorraad, betaalbaar-
heid, energiemaatregelen, nieuwbouw en verhuren van maatschap-
pelijk vastgoed en bijdragen aan de leefbaarheid van de kernen.
Naast de wettelijke onderwerpen is SBHw ook bezig  

met het verzamelen van problemen waar huurders mee te maken 
krijgen bij het verlaten van een woning. Uw input gebruiken wij 
hier graag voor.

Wij hebben eind februari een advies uitgebracht over de huur-
verhoging. Ons advies voor respectievelijk de lage inkomens, de 
middeninkomens en de hogere inkomens luidde: 0, 1,5 en 3 pro-
cent. Het voorstel van Habeko wonen was 0,6, 1,5 en 3 procent. 
Habeko wonen heeft ons advies niet overgenomen met als reden 
dat de verhoging moet passen bij de kwaliteit van de woning en 
het inkomen. Habeko wonen stuurt SBHw in oktober een voor-
stel voor een meerjarenhuurafspraak.

Verder zijn wij bezig met de volgende onderwerpen:
• Prestatieafspraken raamovereenkomst 2016-2021
• Sociaal statuut sloop en renovatie
• Jaarlijks hebben wij een- tot tweemaal overleg met de raad  

van commissarissen. 

In de Woningwet is vastgelegd dat woningcorporaties niet langer 
lokale activiteiten mogen sponsoren. Er zijn strikte regels gekomen 
voor het steunen van leefbaarheidsactiviteiten. SBHw onderzoekt 
of zij lokale activiteiten kan ondersteunen.

Tessa Blom, voorzitter SBHw

SBHw bericht...

 Leer nieuwe woonomgeving 
kennen met WelkomstPas
Ieder jaar verwelkomen wij ongeveer 120 nieuwe huurders. Hoe leren zij hun 
nieuwe woonomgeving op een leuke en makkelijke manier kennen? Met de 
Habeko wonen WelkomstPas natuurlijk. Met deze pas kunnen nieuwe huurders 
hulp of begeleiding krijgen bij de kennismaking met de voorzieningen en ver-
enigingen in de dorpen. Hierin is ook een grote rol weggelegd voor Stichting 
Actief Rijnwoude, waarmee we samenwerken met de WelkomstPas. Bovendien 
geeft de pas ook recht op tal van aanbiedingen bij winkels en organisaties uit 
de verschillende dorpen. Van korting op de eerste aankoop tot en met een 
gratis introductie bij verschillende activiteiten. De Welkomstpas is verpakt in 
een brochure. Naast uitleg over de pas is voor iedere kern een overzicht  
opgenomen van de belangrijkste voorzieningen en het verenigingsleven.
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Nel en Joop woonden prima naar hun 
zin in hun mooie hoekwoning met garage 
en grote tuin. Tot twee jaar terug, toen 
groeide de wens om dichter bij het cen-
trum van Hazerswoude-Dorp te wonen. 
Bijvoorbeeld in een appartement. 
“Ik word dit jaar 80 en Joop 85,” zegt Nel. 

Kleiner wonen

Van eengezinswoning 
           naar appartement

“Als je te lang wacht, ben je gewoon te 
laat. Dan nemen anderen beslissingen voor 
je. Dat moment zijn wij voor gebleven. Wij 
hebben alles nog zelf geregeld.”

Absoluut geen spijt
De levensloopbestendige appartementen 

Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom mensen ervoor kiezen kleiner te gaan wonen. Nel en Joop 

Moerland kozen ervoor omdat het gezien hun leeftijd een wijze keuze was. Na 56 jaar gelukkig wonen in hun 

koopwoning aan de Gerard Doustraat verhuisden zij dit voorjaar naar een nieuwbouwappartement aan de 

Van den Boschstraat in Hazerswoude-Dorp. 

Nel en Joop Moerland

aan de Van den Boschstraat pasten precies 
in het plaatje. Bij de toewijzing kregen 
huurders die een woning van Habeko 
wonen achterlieten voorrang. Daarna wer-
den nog tien appartementen verhuurd aan 
niet-huurders, waaronder Nel en Joop.
“Wij hebben er absoluut geen spijt van,” 
zegt Nel. “We wonen nu dicht bij alle 
voorzieningen, zoals winkels en de markt. 
Ik rijd overal heen op mijn elektrische fiets. 
Ik voel me fit en samen zijn we hier heel 
gelukkig.” 

Prachtig uitzicht
Kleiner wonen betekent ook keuzes ma-
ken. “Natuurlijk konden we niet alles mee-
verhuizen,” zegt Joop. “Uit de woonkamer 
zijn bijvoorbeeld alleen de tv, het bankstel 
en wat lampen meegekomen. Alle overige 
meubelen zijn achtergebleven. Daar tegen-
over staat weer dat onze slaapkamer nu 
veel ruimer is dan in ons oude huis. En we 
hebben hier op twee hoog een prachtig 
uitzicht.”

Trots laat Nel de mooie lamp onder de 
keukenkastjes zien. “Die heeft een klein-
zoon speciaal voor ons gemaakt. Leuk 
toch?” Nel en Joop hebben bij de ver-
huizing veel hulp gehad van de kinderen 
en kleinkinderen. Ook de contacten met 
Habeko wonen verlopen prima. “Al bel je 
drie keer per dag, je krijgt altijd vriendelijk 
antwoord,” besluit Joop. 

Als je te lang 
wacht, ben je 
gewoon te laat
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‘Waarom zou ik reageren? Woningzoekenden van buiten onze 
gemeente maken toch meer kans.’ Deze klacht horen wij veel. Het 
klopt dat we sinds de deelname aan WoningNet Holland Rijnland 
een flinke toestroom van nieuwe huurders van buiten onze ge-
meente hebben gezien. Veel van deze huurders zijn geïnteresseerd 
in onze woningen omdat de huur betaalbaar is en de wachttijd 
korter dan in de regio.

Meer kansen voor 

        lokaal woningzoekenden
We kunnen meer woningen toewijzen aan lokaal woningzoekenden. Dat is goed nieuws voor inwoners van 

Hazerswoude-Dorp of -Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen die in hun eigen dorp willen blijven 

wonen. Bent u woningzoekende? Reageer dan op de woningen die wij lokaal mogen toewijzen. En schrik niet als 

u vijftiende bent op de wachtlijst…

We hebben deze ontwikkeling, die we verdringing noemen, ver-
schillende keren besproken met de gemeente, met als doel dat 
we meer woningen lokaal mogen toewijzen. Het is niet alleen 
dat wij de lokaal woningzoekenden meer kansen willen bieden. 
Het is ook zo dat wij de sterke verbondenheid kennen binnen de 
dorpen. En de grote rol die bijvoorbeeld de vrijwilligers spelen in 
het laten draaien van veel voorzieningen. Terwijl het voor nieuw-
komers lang niet vanzelfsprekend is om als vrijwilliger een bijdrage 
te leveren in het dorp. 

Op ons verzoek is het lokaal maatwerk aangepast. Een deel van 
het lokaal maatwerk was voor 55+’ers. Dit wordt nu anders 
ingezet zodat we in de praktijk meer lokaal maatwerk kunnen 
inzetten. Wij zijn nog verder in gesprek met de gemeente over 
het lokaal maatwerk. Lokaal toewijzen geldt per dorp, zodat u als 
starter of doorstromer meer kans maakt op een woning in uw 
eigen kern. 

Interessepeiling
Wist u dat u echt niet op de eerste plaats hoeft te staan om 
de woning toegewezen te krijgen? Zelfs op de vijftiende plaats 
maakt u nog kans. De ervaring leert dat veel woningzoekenden 
wel reageren op woningen, maar lang niet altijd vanuit het idee 
om de woning te accepteren. Ze haken af zodra wij de interesse-
peiling sturen. 
Dit is een e-mail die wij aan iedereen sturen die reageert op 
een woning. Hierin vragen wij de ontvanger onder meer om 
ons binnen 24 uur te laten weten of er echt interesse is voor de 
woning. De woningzoekenden die er toch van afzien, vallen direct 
af. Gemiddeld bieden wij een woning negen keer aan voordat hij 
wordt geaccepteerd. 

Jong of oud? Starter of doorstromer? Gaat u actief op zoek naar een huurwoning? Schrijf u dan in bij WoningNet Holland 
Rijnland. Dit doet u op www.woningnethollandrijnland.nl. De inschrijving kost € 10,-. Voor de jaarlijkse verlenging betaalt  
u ook € 10,-. Op tijd inschrijven is ook belangrijk voor ouderen die mogelijk willen verhuizen naar een appartement.  
De toewijzing van woningen is op basis van inschrijfduur.

Tip: Zorg dat u alvast de gevraagde formulieren in huis heeft. Op onze site, www.habekowonen.nl, vindt u onder het kopje 
‘Ik zoek’ en ‘Inschrijving’ een checklist van alle papieren die nodig zijn. 

Actief woningzoekend?
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“Na mijn relatiebreuk zocht ik een wo-
ning voor mij en mijn kinderen. Ik wilde 
heel graag in Koudekerk of Hazerswoude 
wonen en liever niet in een grote kern als 
Alphen aan den Rijn,” vertelt Germaine, 
die hiervoor aan de Rijndijk woonde. 

Ze hield er rekening mee dat het vinden 
van een huis nog wel even kon duren. 
Ze was immers nog niet ingeschreven bij 
Woningnet… dacht ze. “Blijkt dat mijn 
moeder me anderhalf jaar geleden al  
heeft ingeschreven als woningzoekende. 

Zonder dat ik het wist had ik al achttien 
maanden inschrijftijd opgebouwd.” 

Germaine reageerde op de Prinses Irene- 
straat in Koudekerk. “Ik was duidelijk niet 
de enige en stond op de elfde plaats. Dan 
denk je toch dat het niet gaat lukken.” 
Op advies van een vriendin verzamelde 
Germaine alvast alle benodigde formulie-
ren, zoals het IBRI-formulier van de Belas-
tingdienst en de werkgeversverklaring.

Het was gelukt
“Ik had alles klaar toen Habeko wonen me 
benaderde via de mail of ik echt geïnte-
resseerd was in de woning. Toen bleek dat 
ik al op de vierde plaats stond en zelfs een 
hele grote kans maakte op het huis.” 
Na nog een lange dag wachten kwam aan 
het eind van de middag het verlossende 
telefoontje: het was gelukt. 

“Bij de bezichtiging viel wel de staat van 
het huis op. De vorige bewoners waren 
al oudere mensen, die lang in het huis 
hebben gewoond. Veel blauw, groen en 
schrootjes, je kent het wel. Dit zal andere 
kandidaten hebben afgeschrikt. Habeko 
wonen heeft veel gedaan in de woning: 
nieuwe plafonds gemaakt en een nieuwe 
keuken geplaatst. De muren zijn opnieuw 
gestuukt. Het ziet er allemaal prima uit.”

Het dorpse karakter
Germaine woont nu met haar kinderen in 
een leuke straat. “Ik houd van het dorpse 
karakter en ook mijn kinderen vinden het 
fijn. De Rijndijk is niet ver van Koudekerk 
vandaan, dus vriendjes en vriendinnetjes 
blijven gewoon dichtbij. En we hebben 
meteen abonnementen gekocht voor het 
zwembad!”

Germaine Witteman reageerde op een eengezinswoning in de Prinses Irenestraat in Koudekerk aan den Rijn. Met 

slechts achttien maanden inschrijftijd bij WoningNet Holland Rijnland én tien woningzoekenden voor zich, achtte 

ze haar kansen niet zo groot. “En toch is het gelukt! Het moest zo zijn.” 

Ook met korte inschrijftijd 
kans op een woning 

 Quentin, Germaine en Angel Witteman

Ik was duidelijk 
niet de enige en 
stond op de elfde 
plaats
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Gaat u op vakantie? Dan is het belangrijk 
dat uw huis een bewoonde indruk maakt. 
Laat gerust wat tijdschriften open liggen 
en kopjes op de tafel staan. Het geeft niets 
dat het wat rommelig is, zo lijkt de woning 
bewoont. Zet een aantal lampen op een 
tijdschakelaar, zodat ’s avonds in verschil-
lende kamers licht brandt. Of laat de radio 

Maak het inbrekers moeilijk

enige tijd spelen. Zo zet u gelegenheids- 
inbrekers op het verkeerde been. 

Vertel uw buren dat u met vakantie gaat 
en vraag ze de post weg te halen, de 
plantjes water te geven, hun auto af en toe 
voor uw huis te parkeren en de gordijnen 
open en dicht te doen. 

De zomer staat voor de deur. Een tijd van heerlijk luieren aan het strand, lekker eten en leuke dingen doen.  

Dit is ook de tijd waarin inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn. Of ze zien een deur  

of raam openstaan. Maak het inbrekers niet gemakkelijk.

Niet thuis? 

Dagje weg? Deur op slot! 
Ramen en deuren staan vaker open met 
mooi weer. Dat biedt insluipers de gele-
genheid om heel eenvoudig uw woning 
binnen te komen, zonder inbreken. Gaat u 
een dagje weg? Controleer voor vertrek of 
alle ramen en deuren dicht zijn en leg geen 
kostbare spullen in het zicht. Laat geen 
sleutels aan de binnenkant van de deur 
zitten. Een inbreker hoeft alleen een raam-
pje in te slaan en draait zo de deur van het 
slot. Of hij boort met een handboor een 
gaatje in het kozijn om bij de sleutel 
te komen. Als een insluiper zomaar uw 
woning binnenkomt, is hij er binnen een 
paar minuten met uw eigendommen 
vandoor.

Bel 112 bij verdachte situaties
Vraag uw buren bij een verdachte situatie 
direct de politie via telefoonnummer 112 
te bellen. Verdacht is bijvoorbeeld glasge-
rinkel, gestommel in uw huis terwijl u er 
niet bent of wanneer onbekende personen 
bij uw woning staan. De politie beoordeelt 
per melding of er iemand bij uw huis gaat 
kijken. Snel alarm slaan betekent een gro-
tere kans om de inbrekers te pakken.

Wat kunt u nog meer doen? 
• Vertel een aantal familieleden en  

vrienden wanneer u op vakantie bent.
• Vertel niet op Twitter, Facebook en  

andere social media dat u op vakantie 
gaat. Scherm persoonlijke berichten 
zoveel mogelijk af voor buitenstaanders. 
Niet alleen vrienden lezen mee op  
internet, maar ook criminelen.

• Zet uw fiets/brommer altijd op slot,  
ook als deze binnen staat.

Voordat u weggaat:
- Draai uw deur op slot
- Doe uw ramen dicht
- Haal kostbare spullen uit het zicht

Dagje weg? 
Deur op slot!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

H A B E KO  WO N E N  W E N ST  U  E E N  F I J N E  E N  V E I L I G E  ZO M E R !
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Jolanda

Maak het inbrekers moeilijk

Zoals u weet kan zich in stilstaand water de legionellabacterie 
ontwikkelen. Wanneer u waterdamp met deze bacterie inademt, 
loopt u kans op een legionellabesmetting. Voor wooncomplexen 
nemen wij de nodige maatregelen. Woont u in een eengezins- 
woning? Zorg er dan zelf voor dat uw leidingen schoon blijven.  
In drie stappen heeft u snel weer vers water uit de kraan. 

Stap 1: Spoel als eerste het toilet door. Zo is al een deel van  
het stilstaande water ververst.

Stap 2: Zet alle koude en warme kranen in huis open en laat ze 
1 minuut doorstromen. Heeft u een mengkraan? Zet hem dan  
zo open dat er lauw water uitkomt. 

Stap 3: Dan de douche. Zet de warme en de koude kraan  
1 minuut open. Voorkom inademen van waterdamp. Houd de 

Bent u met vakantie geweest? Of een aantal dagen van huis? Dan staat het drinkwater een poosje stil in de 

leidingen. Dit heeft gevolgen voor de drinkwaterkwaliteit. Zet daarom bij thuiskomst 1 minuut alle kranen open. 

Weer thuis na vakantie: 

    Let op het water uit de kraan!

douchekop zo dicht mogelijk bij het afvoerputje, of dompel de 
douchekop onder in een emmer gevuld met water, afgedekt met 
een handdoek. 

Tip: vang kraanwater op
Het drinkwater dat u gebruikt om de leidingen door te 
spoelen hoeft u niet weg te laten stromen. Wanneer u het 
water opvangt in een emmer kunt u het gebruiken voor 
huishoudelijke klusjes, of giet het bij uw 
planten. Enig idee om hoeveel drink- 
water het gaat? U gebruikt ongeveer  
48 liter water wanneer u de leidingen 
in huis doorspoelt. Omgerekend kost 
het u nog geen 6 eurocent.
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Heeft u al eens aan huisbewaring gedacht? Met huisbewaring laat 
u met toestemming van ons iemand legaal in uw huis wonen ge-
durende uw afwezigheid. Dit kan voor maximaal een jaar, waarin 
u verantwoordelijk blijft voor het betalen van de huur. U wijst zelf 
een goede huisbewaarder aan. Er geldt een aantal voorwaarden 
om voor huisbewaring in aanmerking te komen. Kijk 
op onze site, www.habekowonen.nl, onder kopje ‘Ik 
huur’ en ‘huisbewaring’. Wij werken graag mee.

Huisbewaring lijkt op onderhuur, met als groot 
verschil dat u vooraf toestemming van ons heeft en er een maxi-
male termijn aan verbonden is. Bij onderhuur laat u zonder onze 
toestemming iemand illegaal in uw huis of deel van uw huis wonen 
en vraagt u deze persoon om huur aan u te betalen. In onze huur-
contracten is opgenomen dat onderhuur verboden is. Doet u dit 
toch en komt het uit, dan krijgt u een boete van 10.000 euro en 
moet u onmiddellijk het huis uit. 

Lange tijd van huis? 

 Geef uw huis in bewaring 

Project asbestinventarisatie

Gaat u voor een aantal maanden naar het buitenland voor uw werk of studie? Of op proef samenwonen? 

Maakt u het komende jaar een wereldreis of verwacht u voor een langere tijd opgenomen te worden in een 

verpleegtehuis? Het is in alle gevallen fijn om te weten dat er een huis is om naar terug te keren. Toch laat u  

uw huis liever niet zo lang leeg staan. Hoe regelt u dat netjes?

In het voorjaar hebben we in 10 procent van onze woningen een asbestinventarisatie gedaan. Dit geeft ons een beter beeld 
van de aanwezigheid van asbest, waarna wij de bewoners goed informeren en zo nodig voorzorgsmaatregelen nemen.  

We onderzoeken alleen woningen die 
vóór 1994 zijn gebouwd, nadien was het 
gebruik van asbest namelijk niet toege-
staan. Het is bekend dat asbest in bepaal-
de vormen schadelijk kan zijn voor de 
gezondheid. 

Het proces 
Een gespecialiseerd bedrijf heeft monsters 
genomen bij woningen die in de steek-
proef vallen. Vinden we situaties waarin as-
best op een risicovolle manier is gebruikt? 
Dan doen we verder onderzoek. Als dat 
nodig is, controleren wij alle woningen van 
een straat of complex. We laten u dit áltijd 
weten. Alle risicovolle situaties pakken we 
meteen zorgvuldig aan. Uw veiligheid en 
gezondheid zijn voor ons het belangrijkst. 

Inventarisatie
De steekproef wees uit dat verder onder- 
zoek nodig was bij 128 woningen in de 
omgeving van de Mozartlaan in Hazers-
woude-Rijndijk. Deze woningen zijn in 
eenzelfde bouwperiode gebouwd.
Het nader onderzoek maakte duidelijk 

dat bij 60 woningen een asbesthoudende 
plaat op zolder bij de cv aanwezig was. 
Met toestemming van de gemeente zijn 
wij direct gestart met het op een veilige 
wijze verwijderen van deze platen. Asbest 
in woningen levert terecht veel vragen op 
bij de bewoners. Wij hebben de betrok-
ken huurders daarom goed geïnformeerd. 
Op een enkele woning na zijn inmiddels 
alle platen verwijderd. 

Overige bewoners ontvangen 
uiterlijk eind 2016 informatie
Op dit moment bestuderen wij de rap-
porten van de overige onderzoeken. Er is 
hierbij geen risicovol asbest aangetroffen 
in bewoonbare ruimten. Voor het eind van 
het jaar informeren wij de bewoners over 
het vervolg. 
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Mevrouw De Kleer-Brommers

Sylvia (48 jaar) woont sinds 1990 in de eengezinswoning in de 
Julianastraat in Benthuizen. “Zoals je kunt zien is er veel ver-
bouwd. Alles wat ik anders wilde heb ik aangepakt. De schoor-
steen is weg en wat moest ik in hemelsnaam met drie deuren 
naar de woonkamer!” Maurice (48 jaar) trok in januari 1997 in, 
na hun huwelijk. Het gezin groeide en de woning groeide met 
hun wensen mee.

De open keuken is een echte blikvanger, ook de uitbouw aan de 
keuken valt op. “Die is tegen het huis aan gezet. Ik kan hem zo 
weer weghalen, zonder schade aan de gevel. Een aanrader, het 
levert veel extra ruimte op,” laat Maurice zien.

Wet van Murphy
“We houden van gezelligheid en daar horen ook huisdieren bij. 
Weet je nog, er liepen zelfs scharrelkippen in de voortuin. Eigen-
lijk hebben we een boerderijtjeshuis,” lacht Sylvia. 
Dan komt het gesprek op het onderwerp groot onderhoud; het 
project dat de familie veel ergernis heeft bezorgd. Er zijn ver-
schillende dingen misgegaan en bij de familie De Blok vielen alle 
problemen samen. “Alles wat er fout kon gaan ging ook fout,” 
zegt Maurice. “De Wet van Murphy…” Medewerkers deden hun 

Directeur-bestuurder over de vloer 
Maurice en Sylvia de Blok huren al jaren naar volle tevredenheid bij Habeko wonen. Hun contacten met Habeko 

wonen verlopen meestal goed. Toch zijn ze tijdens het grootonderhoudsproject in december 2014 minder gelukkig 

met hun verhuurder. Daarover willen ze graag nog eens in gesprek met directeur-bestuurder Martin Bogerd.

best, maar Maurice en Sylvia voelden zich niet altijd gehoord 
door Habeko wonen. 

Van de kritiek geleerd
Martin Bogerd maakt graag van de gelegenheid gebruik om te 
vertellen wat Habeko wonen heeft geleerd van de kritiek op dit 
project. “De aannemer presteerde minder goed dan wij hadden 
verwacht. Het feit dat hij onder grote tijdsdruk moest werken, 
heeft voor een deel ook bijgedragen aan het moeizame verloop 
van de werkzaamheden. We hebben de kritiek ter harte geno-
men en ervan geleerd.”  Maurice en Sylvia hebben de periode 
inmiddels afgesloten. Ze genieten weer volop van hun huis, waar 
ze ieder dag graag thuiskomen. 

Ook de directeur-bestuurder over de vloer?
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

Maurice en Sylvia de Blok en Martin Bogerd 



Zo lang mogelijk veilig in uw eigen woning blijven wonen. Wat is daar voor nodig? En hoe kunnen wij u daarbij 

helpen? Die vragen stonden op 7 juni centraal tijdens een speciale bijeenkomst in De Hoeksteen in Benthuizen. 

In samenwerking met Allcura thuiszorg spraken wij met een groep huurders van 60 jaar en ouder uit Benthuizen 

over wat er nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 
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Veilig langer THUIS wonen

Passend wonen bij ouder worden vraagt 
om vooruitdenken. Kies er bijvoorbeeld 
voor om tijdig de benodigde aanpassingen 
in de woning te doen. Soms krijgt u een 
woningaanpassing, zoals een traplift, ver-
goed vanuit de Wet maatschappelijke  
ondersteuning (Wmo). Dit is afhankelijk 
van uw individuele woonsituatie. Komt u 
niet in aanmerking voor een vergoeding 
vanuit de Wmo? Dan kunt u voor een 
groot aantal aanpassingen bij Habeko  
wonen terecht. 

Woning opplussen
Martin Bogerd, directeur van Habeko  
wonen, nam op de bijeenkomst in Bent- 

huizen de diverse mogelijkheden door. 
“We kunnen drempels en het bad weg- 
halen. Kranen vervangen door thermo- 
staatkranen met een hendel. Of beugels 
plaatsen in de douche en het toilet. Een 
verhoogde toiletpot is prettig, net als een 
antislipvloer in de badkamer. En een extra 
trapleuning geeft u ook meer zekerheid. 
Deze voorzieningen noemen wij ‘opplus-
sen van een woning’.” 

Wilt u lang in uw eigen woning blijven  
wonen? Wij helpen u graag! Geeft u ons  
de opdracht om uw woning veilig en toe-
gankelijk te maken? Dan krijgt u direct  
50 procent korting op het materiaal en  

Meneer en mevrouw Lau

het plaatsen daarvan. Wij doen ook het 
onderhoud. Kijk voor meer informatie op 
onze site www.habekowonen.nl. 

Habeko wonen helpt
Verhuizen naar een kleinere woning of een 
appartement is natuurlijk ook mogelijk.  
“Wij zijn ons ervan bewust dat veel huur-
ders het moeilijk vinden om deze stap te 
nemen. Ook daar kan Habeko wonen u bij 
helpen,” zei Martin Bogerd op de speciale 
bijeenkomst in Benthuizen.
Niet onbelangrijk: wilt u verhuizen? Schrijf 
u dan in als woningzoekende bij Woning-
Net Holland Rijnland. Alleen als u bent 
ingeschreven kunt u reageren op andere 
woningen. Dit geldt ook voor huurders 
van Habeko wonen. Hoe langer u bent 
ingeschreven hoe groter de kans op een 
andere woning. 

Ook aanwezig in Benthuizen
Allcura thuiszorg stond stil bij het voor-
bereiden op zo lang mogelijk veilig thuis 
wonen. Welke zorg denkt u nodig te heb-
ben, zowel in huis als voor uw persoonlijke 
verzorging? Denk ook eens na over hoe 
zorggeschikt uw woning is. Welke aanpas-
singen zijn er nodig?
Fit blijven draagt ook bij aan veilig langer 
thuis wonen. Stichting Actief Rijnwoude en 
Sportvereniging NAS bieden allerlei leuke 
sportieve uitdagingen aan voor senioren, 
zoals aqua-joggen, sportfit 55+ en binnen-
kort ook lunchwandelen in Benthuizen. 
Gebiedsadviseur Helma Christ van de 
gemeente Alphen aan den Rijn vertelde 
meer over buurtpreventie. Hoe houdt u de 
buurt veilig?

Vragen over langer veilig 
thuis wonen
Voor al onze huurders geldt dat wij u graag 
helpen als u vragen heeft over langer veilig 
thuis wonen. Bel ons of kom langs op kan-
toor. Dan maken we direct een afspraak. 
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Nee, de nieuwe methode om de waarde van het huizenbezit van 
woningcorporaties vast te stellen, betekent niet dat wij ineens 
veel meer geld hebben om uitgaven of investeringen mee te 
doen. Dat geld zit in de stenen van onze huizen, maar een steen 
is geen bankbiljet. Je kunt met je huis geen rekeningen betalen. 
Ook een woningcorporatie niet. Vergelijk het met een huis- 
eigenaar. Hij kan met de waarde van zijn huis, zijn vermogen,  
niet betalen bij de supermarkt.

Onderling vergelijken
De verschillende manieren van waardebepaling hebben allemaal 
hun voor- en nadelen, dat is afhankelijk van het doel. De overheid 
wil graag alle woningcorporaties vergelijken, onderling en met 
commerciële partijen op de woningmarkt. Vandaar de verplich-
ting in de nieuwe Woningwet. Corporaties gebruiken straks de-
zelfde waarderingsmethode als beleggers in vastgoed. Dat maakt 
de financiële positie van corporaties helder en overzichtelijk.  
Op dit moment waardeert ongeveer een derde van de woning-
corporaties haar bezit al op marktwaarde in verhuurde staat. 

Vermogen nodig voor investeringen
Door de nieuwe vorm van waardering lijkt het alsof woning- 
corporaties in één klap veel rijker zijn. Dat is niet echt zo. Het gaat 
niet om geld dat woningcorporaties ineens extra op de bank heb-
ben staan.

Een baksteen 
        is geen bankbiljet
In het kader van de Woningwet moeten woningcorporaties vanaf het jaarverslag over 2016 de waarde 

van hun vastgoed bepalen op basis van ‘marktwaarde in verhuurde staat’. De waarde van ons woningbezit 

berekenen we aan de hand van de verwachte opbrengsten uit verhuur of verkoop. Op papier levert dit een 

aanzienlijk vermogen op, dat u vanaf 2016 terugziet in onze jaarrekeningen. Zijn wij ineens zo rijk? 

Grootonderhoud aan uw woning? Doe mee...
U woont prettig in een goed onderhouden woning. Kozijnen en 
deuren strak in de verf, goed onderhouden cv-ketel en mocht 
het dak lekken, dan komt de loodgieter langs.  Jaarlijks voeren wij 
groot onderhoud uit. Wist u dat wij voor diverse werkzaamheden 
een zogenoemde onderhoudscyclus aanhouden? Zo vervangen 
wij uw keuken na 20 en badkamer na 25 jaar. 

Om de kosten voor onderhoud in de hand te houden en verant-
woordelijk om te gaan met de huurinkomsten, pakken wij deze 
grote verbouwingen per straat of complex aan. De aannemer kan 
zijn werkzaamheden zo efficiënt mogelijk plannen. Dat scheelt tijd 
en geld. Dit betekent ook dat wij op uw medewerking rekenen, 
zodra uw woning aan de beurt is voor groot onderhoud. 

Kiest u er bijvoorbeeld voor om uw keuken of badkamer niet 
te laten vervangen, dan is uw woning pas weer aan de beurt in 
de volgende onderhoudscyclus of bij de volgende huurder. We 
komen na afronding van het project niet voor een paar wonin-
gen terug. Uiteraard zijn er uitzonderingen zoals bij ziekte of een 
sterfgeval. Wij bieden u in dat geval aan om later in het jaar als-
nog de werkzaamheden uit te laten voeren.

Heeft u vragen over de planning van de werkzaamheden of zijn 
er omstandigheden waarmee wij rekening kunnen houden?  
Laat het ons weten! In overleg met de aannemer kunnen we  
altijd binnen het project aanpassingen doen, als u daarmee  
geholpen bent.

Dat neemt niet weg dat woningcorporaties wel degelijk ver- 
mogen hebben. Corporaties hebben dat vermogen nodig om  
te blijven investeren. We krijgen immers geen subsidies van de 
overheid. Sterker nog: we moeten jaarlijks een groot bedrag  
betalen aan de overheid in de vorm van de verhuurderheffing.

Het vermogen van een woningcorporatie zegt dus niet direct iets 
over hoeveel geld de corporatie kan uitgeven. Het vermogen van 
alle corporaties bij elkaar is de basis om ervoor te zorgen dat we 
in Nederland ook op langere termijn een goed en uniek systeem 
van sociale huisvesting houden.
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Warm en veilig thuis voor mensen met 

    geheugenproblemen 
Er bestaan in ons land veel verschillende woonvormen voor mensen – jong en oud – met een geheugenprobleem. 

Een van die woonvormen is De Herbergier, ontwikkeld door De Drie Notenboomen uit Gouda. Goede zorg met 

liefde en persoonlijke aandacht in een open omgeving staan hierin centraal. Wij hebben een prachtige locatie voor 

een Herbergier: het oude gemeentehuis aan de Rijndijk. 

is dat elke Herbergier wordt geleid door een zorgechtpaar dat 
ook in De Herbergier woont. Zij kunnen hun (werk)tijd maximaal 
doorbrengen met de gasten en bouwen zo een hechte band op 
die rust en comfort biedt.  Wij zijn heel positief over de voorde-
len van deze vorm van zorg voor een kwetsbare groep mensen.

Onze rol in De Herbergier
De Drie Notenboomen zoekt bij voorkeur naar karakteristieke 
panden die geschikt zijn voor een Herbergier. Wij hebben een 
prachtige locatie: de oude kantoorvleugel van het gemeentehuis 
aan de Rijndijk. Een Herbergier is een zinvolle invulling van deze 
ruimte. Zo blijft het oude gemeentehuis behouden voor de kern. 
Ook de gemeente Alphen aan den Rijn staat achter het plan. 
Wij verbouwen de kantoorvleugel tot een moderne woonruimte 
die voldoet aan alle wensen die aan de zorgformule zijn gesteld. 
Vervolgens verhuren we deze ruimte aan De Drie Notenboomen. 
De contracten zijn inmiddels getekend en naar verwachting  
starten we in 2017 met de verbouwing.

Goede zorg voor mensen met geheugenproblemen draait om 
liefde en persoonlijke aandacht. Helaas verdwijnt in de zorg steeds 
meer tijd en geld in werken volgens allerlei regels en procedures. 
Zorgverleners worden managers. Met als resultaat eindeloze 
diagnoses, doorverwijzingen en overleg. In De Herbergier wordt 
die energie in de gasten gestoken. Gast, want dat ben je immers 
in een herberg. Voorop staat dat het leven zo normaal mogelijk 
doorgaat voor de mensen, zonder verplicht programma. De deu-
ren zijn open: bewoners kunnen gaan en staan waar ze willen en 
bezoek is altijd welkom. Wat de formule extra bijzonder maakt 

Wilt u meer weten over De Herbergier? Bijvoorbeeld 
over de aanmeldingsprocedure? Belt u ons, kom langs op 
kantoor of kijk even op www.herbergier.nl. 
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Zo’n 25 jaar geleden startte Van der Haven zijn loopbaan als 
onderhoudsmedewerker bij Goed Wonen. “Na een aantal jaar 
ben ik voor mezelf begonnen en in 2002 kwam Hennie van der 
Lee als partner in de zaak. Hennie was uitvoerder in de bouw 
en bracht een hoop kennis mee.” Hennie werkt momenteel veel 
voor architecten in Leiden en Oegstgeest. Ook doet het aanne-
mersbedrijf veel onderhoudswerk voor bedrijven, Verenigingen 
van Eigenaars en particulieren. 

Ontzorgen
Veel huurders kennen Van der Haven en zijn medewerkers van 
onderhoudswerkzaamheden in hun woning. Ze staan erom be-
kend dat ze zoveel mogelijk rekening houden met de bewoners.
“Voor ons is het dagelijkse kost”, zegt Leo, “maar vooral bij de 
grote onderhoudsklussen, zoals planmatig onderhoud, zorgen 
we nu eenmaal voor overlast. Als we een zolder isoleren, dan 
levert dat al snel drie dagen drukte en onrust op. We realiseren 

Aannemersbedrijf 

Van der Lee & Van der Haven 
Al meer dan zestien jaar verzorgt aannemersbedrijf Van der Lee & Van der Haven diverse werkzaamheden 

voor Habeko wonen: van dagelijks onderhoud tot planmatig en mutatieonderhoud. Leo van der Haven, 

grondlegger van het bedrijf, is een geboren en getogen Koudekerker. Dat maakt contact met de bewoners 

heel laagdrempelig. “Vooral met oudere huurders krijg je al snel een praatje over mijn familie.” 

ons dat terdege. De afgelopen maanden hebben we onder meer 
dakramen vervangen, badkamers en keukens gerenoveerd, hou-
ten schuren afgebroken en vervangen door stenen bergingen en 
102 vlizotrappen vervangen. Om het voor iedereen dragelijk te 
houden, informeren we de bewoners altijd goed over wat we 
gaan doen. Vervolgens komen we de afspraken na die we hebben 
gemaakt. Ontzorgen, dat is een speerpunt voor ons.”

Nu je er toch bent
Het dagelijks onderhoud, wat ook een belangrijk onderdeel uit-
maakt van het takenpakket, vraagt om snelle actie. “En een prak-
tische kijk op zaken. Je komt om een probleem in de woning op 
te lossen en dat moet zo goed mogelijk worden gedaan. Iedere 
situatie vraagt om zijn eigen oplossing. Onder het mom van ‘Nu 
je er toch bent…’ krijgen we regelmatig extra verzoekjes van de 
bewoners. We nemen die klusjes graag mee, maar wel altijd na 
contact met Habeko wonen voor akkoord.”

Dave van Veen, Leo van der Haven, Dylan Bezuijen en Hennie van der Lee
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Colofon
Habeko bericht is een uitgave van Habeko 
wonen. Heeft u opmerkingen of suggesties, 
neem dan contact op met het kantoor in 
Hazerswoude-Dorp, of stuur een berichtje 
naar het algemene e-mailadres:  
info@habekowonen.nl

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

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

www.habekowonen.nl

Openingstijden kantoor
Alle werkdagen van 08.00 - 16.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

Eindelijk zomer

De zomer komt eraan! De tijd van het jaar 
waarin we veel buiten zijn. Gezellig met vrien-
den barbecueën, in huis klussen of aan de slag 
in de tuin. Muziek hoort er ook bij, natuurlijk. 
Kortom, genieten maar. 

Met de ramen en deuren open horen we 
wel meer van elkaar. De klussende buurman, 
de muziekliefhebber van de overkant en de 
lachende gasten op het tuinfeestje. De zomer 
is plezier voor iedereen. Zeker als we rekening 
houden met elkaar. Geluid betekent voor de 
een gezelligheid, terwijl de ander zich eraan 
stoort. En lang niet iedereen houdt van de 
geur van de barbecue of vuurkorf. 

Wat kunt u doen als u last heeft van de buren? 
Ga in gesprek met elkaar. Wist u dat mensen 
zich soms niet eens bewust zijn dat ze de bu-
ren tot last zijn? De meesten zijn best bereid 
rekening te houden met omwonenden. Laat 
irritaties niet hoog oplopen, maar zoek zo snel 
mogelijk contact om de overlast te bespreken. 
Dit vergroot de kans op een oplossing. Geeft 
u zelf een feestje? Laat het uw buren weten, of 
beter nog: nodig ze uit.

Ook voor de buren! 


