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Respectus biedt u een pagina over wonen in de sociale huursector

Huurdersvereniging Respectus komt op voor de belangen van sociale huurders in Leidschendam-Voorburg en Den Haag.
We zijn gelieerd aan WoonInvest. Wij brengen u dit jaar zeven edities over onderwerpen die ons allen bezighouden als
het gaat om wonen en zorg, leefbaarheid en duurzaamheid. Leest u mee? En wilt u meer weten? Wij brengen via
www.respectus.nl elke week actuele nieuwsberichten. 
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Hethuis: inclusief samenleven in Leidschendam!
De bouw van Hethuis aan de Dobbelaan 10 in Leidschendam gaat nu echt van start. 
Op 19 mei 2020 hebben WoonInvest en Van den Nieuwendijk Bouw de aannemingsovereen-
komst voor Hethuis ondertekend. Met de bouw van Hethuis komt er aangepaste huisvesting
voor achttien jongvolwassenen met een beperking. Respectus juicht het toe dat inclusief 
samenleven hiermee concreet invulling krijgt. Het gebouw staat midden in de wijk. 
Het krijgt twee verdiepingen met achttien zelfstandige wooneenheden en gemeenschappe-
lijke ruimten voor dagactiviteiten. Op het omliggende terrein komen onder meer een tuin,
een moestuin, enkele terrassen en parkeerruimte. Oplevering wordt verwacht in mei 2021.

‘Zeker in deze periode merk je hoe fijn het is als je woning en woonomgeving naar je 
zin zijn’, zeggen Ria Verdu-Lagraauw en Joyce de Brieder-Noordam, bestuursleden van
Huurdersvereniging Respectus. ‘Daar kunnen huurders ook zelf aan bijdragen door een
WoonIdee in te dienen. En het mooie is: Respectus kan financieel bijdragen aan zo’n idee.’
Uiteraard zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo kunnen alleen huurders 
van een WoonInvest-woning een aanvraag doen. Verder gaat het om ideeën die uw wijk
veiliger, schoner en gezelliger maken. Ria: ‘Denkt u bijvoorbeeld aan het organiseren van
een gezamenlijke opruimdag, het opleuken van een muur in de entree van uw flat of 
fietsnietjes.’ ‘Ook als u samen regelmatig schoonmaakt in en rondom uw wooncomplex,
kunt u daar een financiële bijdrage voor krijgen’, vult Joyce aan.

Buurtfeest of culturele activiteit
Respectus vindt het voor de saamhorigheid in de wijk een goed idee als er culturele 
activiteiten en buurtfeesten worden georganiseerd. Wij mogen deze ideeën vanwege de
Woningwet alleen niet (financieel) ondersteunen. Organiseert u een activiteit die bijdraagt
aan verbinding in de wijk, dan kunt u als huurder in Den Haag een aanvraag indienen bij 
de gemeente Den Haag (www.denhaag.nl, zoek op initiatieven leefbaarheid). Bewoners 
van Leidschendam-Voorburg doen dat bij www.vlietwensen.nl. Ook het Oranjefonds 
ondersteunt activiteiten (www.oranjefonds.nl).

Samen sterk voor de leefomgeving 
‘Leefbaarheid is mensenwerk’, vinden wij. ‘Een gezellige leefomgeving creëer je samen. 

Stimuleer elkaar ook om erover na te denken. Dus wilt u een gezelliger entree, 
deurdrangers of een comfortabel bankje bij de flat: maak gebruik van het budget 
voor WoonIdeeën!’, aldus de dames van Respectus.

‘We hebben al een aantal goede ideeën gesteund, zoals deurdrangers aan het 
Den Haan-Groenpark, een sedumdak aan de Frederiklaan, fietsnietjes aan de 
Prins Bernhardlaan en nieuw meubilair voor de gezamenlijke ruimte aan de Reuvenslaan.
We zagen dan telkens blije gezichten.’ 

Financiële ondersteuning
Ria: ‘U weet als bewoner het beste wat er in uw wooncomplex speelt en wat er beter kan.
Heeft u goede ideeën en wilt u meedoen? Draag met uw activiteit bij aan een leefbare en
sociale woonomgeving die schoon, heel en veilig is. Dan zorgen wij zo mogelijk voor een 
financiële bijdrage!’

WoonIdee? Vraag een bijdrage aan!
Kijk voor meer informatie op www.respectus.nl/melding-en-info/woonidee en dien uw
aanvraag in. Het bestuur beoordeelt de binnengekomen aanvragen, waarna u bericht 
ontvangt of het bedrag wordt toegekend. Dien uw aanvraag graag minimaal vier weken
voor aanvang van uw WoonIdee in, zodat er voldoende tijd is voor administratieve en 
financiële afwikkeling.

Bestuursleden Respectus Ria Verdu-Lagraauw en Joyce de Brieder-Noordam: ‘Een leefbare woonomgeving creëer je samen.’

Respectus: financiële steun voor gezellige, schone wijk

Het Respectus-bestuur, v.l.n.r. Cas Hoenstok, Carina Mens, Paul Derks,
Annelies Oudshoorn, Laura Ibrahim, Joyce de Brieder, Ria Verdu-Lagraauw en
Ton Melkert.

Bestuursleden Respectus herbenoemd
De wereld is in de ban van het coronavirus. Daarom vond de Algemene 
Ledenvergadering van Respectus dit jaar niet op locatie plaats, maar kregen alle
leden een mailing thuisgestuurd. Onderdeel hiervan waren het (financiële)
jaarverslag en de (her)benoeming van bestuursleden. Er zijn geen tegenkandidaten,
dan wel opmerkingen binnengekomen. Dat betekent dat de volgende bestuursleden
voor drie jaar zijn herbenoemd: de heer P. Derks als voorzitter; mevrouw L. Ibrahim 
als secretaris; mevrouw A. Oudshoorn als penningmeester en mevrouw J. de Brieder
als algemeen bestuurslid. Leden van de kascontrolecommissie zijn ook herbenoemd.
Dat zijn de heer D. Dompeling en mevrouw W.J. de Ridder. Reserve-lid is de heer
K. van der Lek. Ook de notulen en de financiële verantwoording leverden geen 
vragen en/of opmerkingen op. De penningmeester krijgt hiermee decharge, met
dank voor het gevoerde financiële beleid in 2019. Huurdersvereniging Respectus 
staat ook dit jaar graag op de bres voor (sociale) huurders.THEMA LEEFBAARHEID IS MENSENWERK


