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4 | Anders-dan-anders Respectus jaar
Bestuurders Paul Derks en Carina Mens blikken terug op een bijzonder jaar. 
Het reguliere bestuurswerk ging door, maar de persoonlijke verbinding werd 
soms node gemist. Lees op pagina 4-6 meer over de inspanningen van 
Respectus, ook virtueel op de bres voor het huurdersbelang.

7 | Vinger aan de pols in 2020
Een sociaal huurakkoord voor redelijke huurverhoging bij verduurzaming, 
alsnog recht op huurtoeslag of uitleg over een sociaal statuut. Het loont 
om als huurder op de hoogte te blijven. Houd de berichten op www.respectus.nl 
in de gaten. Op pagina 7 een greep uit het nieuws in 2020.

8 | Verduurzamen en renoveren
Verduurzamen en renoveren waren hot topics in de overleggen van 2020. 
Respectus brengt de huurdersbelangen naar de vergadertafel. In overleggen 
met WoonInvest, andere wooncorporaties en de gemeenten Leidschendam-
Voorburg en Den Haag zijn we er voor u, de huurder.
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Voorwoord

Namens de huurders doen wij mee en denken wij mee! Het afgelopen coronajaar gebeurde 
dit vaak virtueel, maar de belangenbehartiging stond niet stil. Dat ziet u terug in dit jaarverslag
waarin we vertellen over alle adviesaanvragen die wij ontvingen van WoonInvest. Over de pilot
Vroeg Eropaf, die wij een goede zaak vinden in het kader van leefbaarheid, juist nu het aantal
mensen dat (psychische) zorg nodig heeft lijkt toe te nemen. Let een beetje op elkaar of doe 
iets voor een buur. Het maakt een wijk fijn om in te leven. Wij maakten ons ook druk om 
goede lokale prestatieafspraken met voldoende sociale huurwoningen en ruimte voor starters.
We praatten mee over de energietransitie en ondersteunden de Adviescommissie van bewoners
in het Oranjekwartier. Ons werk gebeurt veelal achter de schermen, maar het is belangrijk om 
de stem van de sociale huurder te laten horen. Vandaar ook onze oproep om lid te worden 
van Huurdersvereniging Respectus. Het lidmaatschap kost 50 eurocent per maand en wordt 
geïncasseerd via de huur. En verhuist u binnen het woningbezit van WoonInvest, geef u dan 
even opnieuw op als lid. Kijk hiervoor op onze website www.respectus.nl onder de button
‘Lid worden’ of bel ons even. We zijn bezig met WoonInvest om dit automatisch te laten gaan,
maar dat blijkt lastig bij de corporatie. Wij blijven daarop hameren. Meedoen en meedenken 
als huurder kan ook. Uw ideeën voor bijvoorbeeld een gezamenlijke moestuin, fietsrekken of 
een mooie entree zijn welkom. Wij hebben daar ook geld voor. Meld uw idee aan via 
‘Uw WoonIdee’ (www.respectus.nl/melding-en-info/woonidee). 

Paul Derks
Voorzitter

‘Corporaties en overheid moeten we scherp houden bij het behartigen 
van de belangen van huurders. U dient als huurder uw huurdersvereniging 

dan wel die positie te geven. Daarom telt elk lidmaatschap.’

Laura Ibrahim | Secretaris Respectus

Elk lid telt!
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Een anders-dan-anders Respectus jaar
Het jaar 2020 was bijzonder, vooral vanwege corona. Het reguliere bestuurswerk ging 
door, maar gemist zijn het gezellig samenkomen, de dag van de bewonerscommissies en 

het gezamenlijk vieren van mijlpalen. Voorzitter Paul Derks en vicevoorzitter 
Carina Mens blikken terug op een ‘anders dan anders’ Respectus-jaar. 
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‘Natuurlijk bleven we ook in het verslagjaar de belangen van 
huurders behartigen. We hebben verschillende advies- en 
instemmingsaanvragen van WoonInvest ontvangen’, vertelt 
Carina Mens. ‘Allereerst de huurronde 2020 met het voorstel tot
jaarlijkse huurverhoging. Respectus heeft bekeken of alles volgens
de afspraken door WoonInvest is uitgevoerd. Dit was het geval. 
We gaven een positief advies met het dringende verzoek tot 
coulance bij financiële problemen van huurders. Verder informeer-
den wij huurders in diverse berichten op onze website over 
de controle van hun jaarlijkse huurverhoging, de mogelijke 
extra rechten op huurtoeslag en de afspraken over redelijke 
huurverhoging bij verduurzaming, zonder dat woonlasten 
stijgen (door lagere energierekening).’  

Vroeg Eropaf
Paul Derks: ‘We kregen ook een adviesaanvraag over de pilot
‘Vroeg Eropaf’. Het idee is dat vroegsignalering bij mensen met
een huurachterstand grotere problemen, zoals huisuitzetting, 
voorkomt. Respectus is blij met de pilot. De vroegsignalering 

van problemen komt ook terug in de prestatieafspraken, 
waar wij in 2020 over meepraatten bij de gemeenten Leidschen-
dam-Voorburg en Den Haag. Er is in 2020 een Meldpunt Bezorgd

‘Het Oranjekwartier in Voorburg is in de jaren’20 van de 
vorige eeuw gebouwd. Sommige mensen wonen er al jaren met 

veel plezier. Respectus komt samen met het adviesteam 
van de bewoners op voor het huurdersbelang.’

Ton Melkert | Bestuurslid Respectus

Uw Woonidee?

Oranjekwartier op de bres

‘Respectus heeft een leefbaarheidsbudget om uw goede 
Woonideeën te realiseren. Denkt u aan een opruimdag,

het opleuken van de entree of het aanleggen van een groenplek. 
Samen kunnen we een wijk veiliger, schoner en gezelliger maken.’

Joyce de Brieder | Bestuurslid Respectus

Medewerkers van LIMOR, die graag helpen bij schulden en psychische problemen. 
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opgericht. Bezorgde inwoners kunnen bellen met GGD Haaglanden
via 070 353 72 91. Op onze HOMEPAGE van december 2020 
vertelden we verder over LIMOR, een instelling die kan helpen 
bij schulden en psychische problemen. Zaken die in coronatijd 
actueel zijn.’

Bod WoonInvest
‘We kregen verder adviesaanvragen over het verkoopbeleid en 
de biedingen van WoonInvest voor Leidschendam-Voorburg, 
Den Haag en Lansingerland. Een bod is een lijst van voorgenomen
activiteiten die een woningcorporatie voorlegt aan de gemeente.
Zo kunnen corporaties en gemeenten samen richting geven aan 

de lokale volkshuisvesting. Dit wordt concreet uitgewerkt in lokale
prestatieafspraken, waar ook Respectus als huurdersvereniging bij
alle overleggen aanwezig was in 2020’, aldus Paul Derks. ‘Ook 
het jaarplan en de begroting 2021 werden als adviesaanvraag
door WoonInvest aan Respectus voorgelegd. Wij hebben geen 
onrechtmatigheden daarin gezien.’ 

Oranjekwartier
‘In het verslagjaar vroeg ook het Oranjekwartier de nodige 
aandacht’, vertelt Paul Derks. ‘Samen met collega-bestuurslid 
Ton Melkert is Respectus nauw betrokken bij de overleggen
rondom de wijk, samen met het Adviesteam van bewoners. 
De woningen in de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje
Nassaustraat zijn hard toe aan renovatie, maar WoonInvest denkt

Groene woonbuurt

‘Aan De Star komen 110 sociale huurwoningen. Afgelopen jaar
is het ruimtelijk kader vastgesteld door burgemeester en

wethouders. Een belangrijke stap op weg naar een 
aantrekkelijke groene woonbuurt voor sociale huurders.’

Cas Hoenstok | Bestuurslid Respectus

Het terrein aan De Star waar sociale woningbouw gaat komen.
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toch na over nieuwbouw. Het Adviesteam kan zich in dit advies
niet vinden. Eerder stond een besluit over renovatie of sloop/
nieuwbouw in december 2020 gepland. ‘Dit is opgeschoven. 
Het Adviesteam vroeg WoonInvest in december om een ‘second
opinion’ te mogen vragen over de staat van de woningen en 
met name de vochtproblematiek. WoonInvest is hiermee akkoord
gegaan. Het Adviesteam heeft Sealteq gevraagd om de second
opinion te doen. Daarna brengt het Adviesteam een advies uit 
aan het bestuur van WoonInvest.’

Hethuis
De bouwstart van Hethuis aan de Dobbelaan in Leidschendam 
was een van de weinige vieringen die in juli 2020 plaatsvond. 
Hethuis is een woon-werkgroep voor lichamelijk en verstandelijk
beperkte jonge mensen. Het bestuur van Respectus was aanwezig
en vindt dit een mooi voorbeeld van sociaal wonen midden in de
maatschappij. Carina Mens: ‘Ook het vaststellen van het ruimtelijk
kader voor (sociale) woningbouw aan De Star vinden wij een
goede zaak. We maken ons echter zorgen over de bouw van 
voldoende sociale huurwoningen in de komende jaren. Vidomes 
en WoonInvest gaan uit van 753 woningen tot 2027. ‘Dat is echter
onvoldoende. Aan de andere kant begrijpen we het gebrek aan
bouwgrond. Ik vraag me af of na corona mensen niet anders 
gaan werken en corporaties ook naar leegstaande kantoorpanden
kunnen kijken’, aldus Carina Mens. 

Leefbaarheid
In het kader van leefbaarheid ontvingen we in 2020 een aanvraag
voor het binnenplein bij De Lanen Leidschenveen. ‘Samen met

WoonInvest en de gemeente Den Haag dragen we bij aan het 
opknappen van het binnenplein’, vertelt Paul Derks. ‘De bewoners-
commissie van De Lanen is actief en we hebben lokale onderne-
mers betrokken bij het opknapwerk.’ Carina Mens noemt tenslotte
enkele klachten die Respectus heeft gekregen. ‘Een bewoner had
een probleem met WoonInvest over een kapotte ruit. Uiteindelijk is
het gelukt de schade via de glasverzekering in het servicecontract
betaald te krijgen. Ook kwam eind 2020 een klacht binnen over
witkalk op de muren van de Van Everdingenstraat, die in 2021 
een vervolg krijgt.’ 

Opening van Hethuis in Leidschedam, juli 2020.

‘Respectus brengt zeven keer per jaar onderwerpen voor 
het voetlicht die ons allen bezighouden als het gaat om 
wonen en zorg, leefbaarheid en duurzaamheid. U vindt 

de HOMEPAGE in Het Krantje en De Posthoorn. Leest u mee?’

Annelies Oudshoorn | Penningmeester Respectus

HOMEPAGE informeert
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Eenmalige 
huurverlaging

‘Huurdersorganisaties hebben gepleit om huurders van corporaties 
met een hoge huur en een laag inkomen recht op een huurverlaging te

geven. Uiteindelijk is dit gelukt met een regeling voor eenmalige 
huurverlaging. Kijk op onze website (onder Nieuws) voor meer info.’

Carina Mens | Vicevoorzitter Respectus

VERGOEDINGENTABEL:
Woningcorporaties verduur-
zamen woningen door ze 
bijvoorbeeld te isoleren. 
Huurders hebben daarna een
comfortabeler huis en lagere
energielasten. Corporaties 
vinden het redelijk dat huurders
bijdragen aan de kosten. In het
Sociaal Huurakkoord 2018 staat
dat huurders geen hogere 
woonlasten mogen krijgen. 
Onderzoeksbureau Companen
rekende de werkelijke kostenbe-
sparing voor de huurders uit en
maakte een vergoedingentabel
voor kleine, middelgrote en
grote woningen. 

Respectus: vinger aan de pols
Respectus volgt het nieuws over huren en wonen op de voet. 

Dit was in 2020 belangrijk nieuws voor huurders.
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VERWORVEN RECHT: Honderden huurders kregen hun recht op
huurtoeslag niet terug. Door een huurstijging en daarna een tijde-
lijke stijging van inkomen verloren de huurders hun recht op huur-
toeslag. Toen ze die na inkomstendaling weer aanvroegen, werd
de aanvraag ten onrechte geweigerd. Tot 1 maart 2021 konden
huurders de toeslag alsnog claimen vanwege ‘verworven recht’.

SOCIAAL STATUUT: Sloop of renovatie is ingrijpend voor 
huurders. In een sociaal statuut staat alles wat voor de bewoners
belangrijk is in zo’n traject. Een sociaal statuut biedt helderheid
over de regeling van rechten van huurders en over de gang van
zaken tijdens de sloop of de renovatie.

INFORMATIEPUNT:Woonnet Haaglanden opende een 
klantcontactcentrum voor woningzoekenden. Woningzoekenden
krijgen hier duidelijkheid over hun mogelijkheden. Jaarlijks zijn
ongeveer 74.000 mensen in de regio Haaglanden op zoek naar
woonruimte.

WIJKBEHEERDERS:WoonInvest heeft een aantal sociaal
wijkbeheerders in dienst. Een sociaal wijkbeheerder is het 
eerste aanspreekpunt voor bewoners. Hij of zij houdt kantoor 
in de wijk en let er, samen met de bewoners, op dat de wijk
leefbaar, schoon en veilig blijft. 
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Verduurzamen en renoveren: overleggen in 2020
Respectus brengt de huurdersbelangen naar de vergadertafel. In overleggen 

met WoonInvest, andere wooncorporaties en de gemeenten Leidschendam-Voorburg 
en Den Haag zijn we er voor u, de huurder.
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ALV 2020
De Algemene Ledenvergadering werd vanwege de maatregelen
rondom corona online gehouden. Leden konden het Jaarverslag 
en de notulen van de ALV 2019 digitaal inzien en bekeken een
filmpje van de activiteiten van Respectus in 2019. De penning-
meester kreeg decharge over het financiële beleid van 2019 
op voorstel van de kascontrolecommissie.  

Reguliere Overleggen WoonInvest
De overleggen met WoonInvest vonden plaats op 6 maart, 10 juli,
18 september en 6 december 2020. De verduurzaming van de 
woningvoorraad van WoonInvest was onderwerp van gesprek.
Respectus sprak met WoonInvest over hoe zij de bewoners 
betrekt bij de verduurzaming en de rol van de energieambassa-
deurs. De komende jaren zijn telkens twee tot drie projecten in
voorbereiding en uitvoering. Dat is een goede zaak. Respectus
hield verder een vinger aan de pols bij het nakomen van de 
prestatieafspraken, het nakomen van afspraken rond reparatie-
verzoeken en de kwaliteit van de onderaannemers die WoonInvest
inhuurt. Ook de uitvoer van innovatieve ideeën om wateroverlast
tegen te gaan kwam ter tafel en, helaas, het overlijden van een 
geliefde medewerker van WoonInvest.

Raad van commissarissen
RvC-leden Marja de Bruijn en Henk van den Bosch zijn op 
24 maart 2020 met ons in gesprek gegaan. We spraken onder 
andere over het project Emmastraat en met name over de klachten
van huurders die bij Respectus binnenkwamen. De RvC nam deze

mee naar de bestuurder van WoonInvest, Marianne Straks. 
Tijdens het overleg kwam een huurder langs die een klacht had.
Respectus is blij dat huurders ons goed weten te vinden met 
hun zorgen. Bert Krikke is dit jaar begonnen aan zijn eerste 
termijn als lid van de RvC. 

Adviesteam Emmastraat
Respectus is nauw betrokken bij het Adviesteam van het project
Emmastraat. Respectus denkt mee met de huurders en WoonInvest
over de communicatie in het project, houdt de prestatieafspraken
in de gaten en monitort de klachten van huurders. In de overleg-
gen komen veel zorgen van huurders naar voren omdat de 
renovatie van de wijk ingrijpend is, delen van de wijk mogelijk 
herbouwd worden en de wijk niet hetzelfde blijft qua indeling. 
Een van de afspraken betreft dan ook het maken van een sociale
kaart van de wijk, zodat het nieuwe ontwerp gebaseerd wordt 
op de sociale structuren die er nu zijn.

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Leidschendam-Voorburg, Vidomes, WoonInvest, 
Huurdersraad Vidomes en Respectus ondertekenden op 
3 december 2020 de prestatieafspraken sociaal wonen 
Leidschendam-Voorburg 2021-2024. Behalve over de sociale 
woningvoorraad worden hierin afspraken gemaakt over 
vroegtijdig signaleren van financiële problemen bij huurders, 
zelfstandig wonen, de duurzaamheid van gebouwen, 
nieuwbouw en de betaalbaarheid van huurwoningen.

‘Wist u dat u via Respectus geld kunt krijgen voor het samen 
regelmatig schoonmaken in en rondom uw wooncomplex? 

Kijk op www.respectus.nl onder Woonidee en werk samen aan 
een gezellige en schone wijk.’

Ria Verdu-Lagraauw | Bestuurslid Respectus

Een schone wijk
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Respectus in lokale kranten

Huurdersvereniging Respectus komt op 
voor de belangen van sociale huurders in 
Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Omdat
we ons nieuws breed onder de aandacht willen 
brengen, publiceerden we in 2020 zeven edities
in de krant. We schreven over onderwerpen die
ons allen bezighouden als het gaat om wonen
en zorg, leefbaarheid en duurzaamheid. 

En ook in 2021 komt onze HOMEPAGE weer 
in de kranten. Een pagina speciaal over 
(sociaal) wonen. Leest u mee in Het Krantje 
en De Posthoorn? En wilt u meer weten? 
Wij brengen via www.respectus.nl 
elke week actuele nieuwsberichten.

Huurdersvereniging Respectus
Bruijnings Ingenhoeslaan 138
2273 KT Voorburg
T 06 22 21 90 50 (ma t/m do 10-12 uur); 
buiten deze tijden kunt u e-mailen.
E secretariaat@respectus.nl

‘Respectus dacht mee over de prestatieafspraken 2021-2024, 
waarin de kernthema’s uitbreiding van de sociale woningvoorraad,

het vroegtijdig signaleren van huurachterstanden, 
leefbaarheid en verduurzaming zijn.’

Paul Derks | Voorzitter Respectus

Prestaties op papier

Hulp op maat
Wie minder of niet kon werken door de coronacrisis, heeft minder te 
besteden. Soms zelfs zodanig dat het betalen van de huur niet meer lukt.
Respectus adviseert huurders van WoonInvest via de klantenservice contact
te leggen met WoonInvest en hun probleem op tafel te leggen. Uw verhuur-
der kan u helpen door bijvoorbeeld een betalingsregeling met u te treffen.
Laat de problemen niet opstapelen, maar meld het direct als u merkt dat u 
de huur niet kunt betalen. U bereikt de klantenservice van WoonInvest via
070 301 11 00.

HOME            PAGE 
Respectus biedt u een pagina over wonen in de sociale huursector

THEMA AANDACHT VOOR ELKAAR

SECRETARIAAT HUURDERSVERENIGING RESPECTUS
Bruijnings Ingenhoeslaan 138
2273 KT Voorburg
T 06 22 21 90 50
E secretariaat@respectus.nl

Bestuursleden
Paul Derks, voorzitter
T 070 387 01 37
Laura Ibrahim, secretaris
Annelies Oudshoorn, penningmeester
Cas Hoenstok
T 070 327 43 61
Ton Melkert
Ria Verdu-Lagraauw
Joyce de Brieder-Noordam
Carina Mens

Check uw toeslagbeschikking 2021
De Belastingdienst stuurt aan personen die toeslagen ontvangen 
digitaal bericht over de toeslagen 2021. Controleer zelf of de hoogte 
van die toeslag klopt. De gegevens van de Belastingdienst lopen soms 
achter op de werkelijkheid. Op www.toeslagen.nl controleert u eenvoudig 
of uw inkomensgegevens kloppen. Zo voorkomt u dat u te weinig krijgt 
of juist te veel geld dat u later moet terugbetalen.

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. 

‘Wees niet bang om hulp te vragen’
Gewoon leven, een baan, een dak boven uw hoofd. Het is niet voor iedereen even makkelijk. De onzekere tijden van nu maken dat meer mensen 
te maken krijgen met schulden en psychische problemen. Bij Respectus zien we bijvoorbeeld dat sommigen hun huur moeilijker kunnen betalen.
Gelukkig heeft Nederland ook allerhande instanties die deze mensen ondersteunen, zoals LIMOR, de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke
Ondersteuning en Rehabilitatie.

Uw leven op de rit
‘Nee, we betalen niet uw huur,’ vertelt Lianne, trajectregisseur bij LIMOR.
‘We helpen mensen wel hun leven weer op de rit te krijgen. Soms komen 
ze er zelf niet meer uit of ze hebben al ondersteuning ontvangen van andere
organisaties, maar bleek meer begeleiding nodig te zijn. Vaak zien we een
combinatie van problemen zoals schuldenproblematiek, verslaving of 
psychische problematiek. Mensen die bijvoorbeeld al maanden hun post niet
meer openen omdat ze bang zijn dat het weer een deurwaardersbrief is. Zo
lopen de problemen op. Wij kijken samen met ieder individu wat er nodig is 
om zijn of haar situatie te verbeteren.’

Intensief contact
‘Onze trajecten zijn intensief en onze begeleiding is maatwerk,’ vertelt Lianne.
‘We gaan in gesprek met mensen. We voelen mee, kijken mee en denken mee.
Wat is er nodig en hoe kunnen we ondersteunen zodat iemand weer voor zich-
zelf leert zorgen? We laten pas los als de cliënt de juiste kennis en vaardigheden

heeft om zelf verder te gaan. Bij schulden helpen we mensen om inzicht en
overzicht te krijgen. Dit om schuldenproblematiek in de toekomst te voorko-
men. Lianne en haar collega’s zijn er voor de mensen die hen nodig hebben.
‘Als ik het verschil voor iemand kan maken, dan ben ik daar heel gelukkig mee.
De nadruk ligt op het vergroten van de zelfredzaamheid. Wat iemand zelf kan,
moet hij ook echt zelf blijven doen. Maar indien nodig, nemen we u aan de
hand mee. Soms is de route naar hulp moeilijk te vinden. Daar kunnen we
mensen wegwijs in maken.’

Vraag om hulp
‘Vaak schamen mensen zich,’ weet Lianne, ‘maar u bent echt niet de enige die
dit overkomt. Als u tijdig aan de bel trekt, zijn problemen ook vaak veel makke-
lijker op te lossen. Mensen kunnen zelf contact opnemen met LIMOR om zich
aan te melden of om hulp te vragen. We denken altijd met u mee. Opvangen,
aanpakken, loslaten. Typisch LIMOR. Meer informatie via www.limor.nl.’

Respectus wenst u 
knusse feestdagen 
en een gezond 
woonjaar 2021!

Lianne (rechtsvoor) samen met haar collega’s Joyce, Marlies en Simone (v.l.n.r.) bij LIMOR.

HOME            PAGE 
Respectus biedt u een pagina over wonen in de sociale huursector

THEMA ZORG VOOR WONEN

SECRETARIAAT HUURDERSVERENIGING RESPECTUS
Bruijnings Ingenhoeslaan 138
2273 KT Voorburg
T 06 22 21 90 50
E secretariaat@respectus.nl

Bestuursleden
Paul Derks, voorzitter
T 070 387 01 37
Laura Ibrahim, secretaris
Annelies Oudshoorn, penningmeester
Cas Hoenstok
T 070 327 43 61
Ton Melkert
Ria Verdu-Lagraauw
Joyce de Brieder-Noordam
Carina Mens

AFSPRAKEN OVER SOCIAAL WONEN
Respectus tekende in december de prestatieafspraken voor sociaal wonen 
in onze gemeente. Andere ondertekenaars zijn de gemeente Leidschendam-
Voorburg, woningcorporaties Vidomes en WoonInvest en Huurdersraad 
Vidomes. In de periode 2020-2023 willen de partijen de sociale woning-
voorraad uitbreiden. Ze spraken af zo min mogelijk sociale huurwoningen 
te verkopen en te zoeken naar locaties om sociale huurwoningen 
(eventueel met zorg) te bouwen. In het kader van vroegtijdig signaleren 
zet WoonInvest bij huurachterstanden huisbezoeken in via het nieuwe team
‘Leefbaarheid’. Bij groot onderhoud zorgen de corporaties voor isolatie 
en bekijken de mogelijkheden voor zonnepanelen en het aardgasvrij 
maken van woningen, zonder stijging van woonlasten. 
De huurdersorganisaties dragen locaties aan om 
samen met bewoners te werken aan vergroening 
en waterberging in de directe woonomgeving.

CHECK UW RECHT OP TOESLAGEN
Respectus vindt het belangrijk dat ook mensen met een laag inkomen 
een kans op passende woonruimte hebben en dat hun lasten zoveel 
mogelijk betaalbaar blijven. Op www.respectus.nl vindt u op de homepage
informatie over ‘Huurtoeslag aanvragen’ en ‘Zorgtoeslag aanvragen’. 
Huur- en zorgtoeslag zijn tegemoetkomingen vanuit de overheid. 
Om voor deze toeslagen in aanmerking te komen, moet u voldoen aan 
enkele voorwaarden. Zo mag uw huur niet te hoog zijn en uw inkomen 
en vermogen mogen niet boven een bepaalde grens uitkomen. 
Andere factoren zijn uw leeftijd, de hoogte van uw huur en 
servicekosten en de samenstelling van uw huishouden. 
Op Toeslagenaanvraag.nl berekent u snel (gratis) uw huur- 
of zorgtoeslag. Sinds 1 januari 2020 zijn de voorwaarden 
voor het recht op huurtoeslag verruimd. 
Of u nu alleenstaand bent, een toeslagpartner 
heeft of studeert, check uw mogelijkheden eens! 

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. 

Verzorgd thuiskomen in WZH Vliethof
‘Zorg voor wonen’ krijgt in WZH Vliethof een liefdevol gezicht. Dagelijks werken hier in hartje Voorburg mensen met hoofd, hart en handen 
voor de dementerende bewoners. Annemarie Baas-Braun is als locatiemanager afkomstig uit de zorg. ‘Ik vind het fijn met ons team bij te 
dragen aan de zorg en ondersteuning voor ouderen.’ Wonen in WZH Vliethof is verzorgd thuiskomen. 

‘Door de samenwerking met WoonInvest, die alles voor het gebouw en de 
verhuur regelt, kunnen wij ons echt op de zorg toeleggen’, vertelt Baas-Braun.
‘En beide betrekken we onze achterban bij de activiteiten. Wij via onze cliënten-
raad en WoonInvest via huurdersvereniging Respectus.’ Het gebouw is optimaal
afgestemd op de bewoners. Zij kunnen in WZH Vliethof vrij rondlopen, zelf de
tuin bezoeken en hun leven zoveel mogelijk voortzetten zoals zij gewend
waren.’ 

De unieke ligging aan de Vliet draagt bij aan de prettige leefomgeving. WZH
Vliethof valt onder de reguliere zorg. ‘Iedereen met een indicatie van het 
Centrum Indicatiestelling Zorg voor ‘Wonen met dementie’ kan bij ons wonen.’

Fijne herkenningspunten
‘We merken dat de vraag in de gemeente groot is. Ik kan me goed voorstellen
dat, als je altijd hier hebt gewoond, je graag in de gemeente blijft. Genieten 
van de Herenstraat of Park Vreugd en Rust. Voor inwoners zijn dit herkenbare
punten, die blijven. Dat voelt fijn. We zien ook de saamhorigheid voor elkaar in
Voorburg. We zijn erg blij met de grote aanwas van vrijwilligers sinds we hier
zijn gevestigd. Zij zijn samen met onze medewerkers onmisbaar.’ 

Huiskamerbegeleiding
‘In WZH Vliethof hebben we ook huiskamerbegeleiders. Zij zorgen voor 
activiteiten, persoonlijke aandacht en elke dag een versgekookte maaltijd. WZH
Vliethof biedt de bewoners kleinschalig wonen met woongroepen van acht tot
tien bewoners. Daardoor kunnen we goed inspelen op wensen en behoeften.
Alle bewoners hebben een eigen woon-slaapkamer met eigen sanitair.’ Als 
innovaties noemt Baas-Braun de dynamische verlichting en de muziekradio
Radio Remember. De verlichting gaat mee met het dagritme van de bewoners
en bevordert zo het welzijn. Datzelfde geldt voor de muziekradio. ‘Soms is het
wat actiever, dan rustiger, afgewisseld met muziek van vroeger.’

Kijk vooruit!
Als we vragen wat Baas-Braun inwoners wil meegeven, zegt ze: ‘Kijk vooruit.
Als u merkt dat uw zorgbehoefte toeneemt, kijk dan op tijd naar woonruimte 
of voorzieningen die bij u passen. Oriënteer u op voorzieningen als thuishulp,
de ouderensoos in de Sionshaven, schrijf u in voor een woning met lift of vraag
advies via de woonnetadviseurs (woonnet-haaglanden.nl/woonnetadviseurs).
Vooruitkijken zorgt dat u het leven kunt blijven leven zoals u gewend bent.’
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Coronacrisis en betalingsproblemen

Heeft u door de coronacrisis moeite met het betalen van de huur? 
Neem dan telefonisch contact op met de klantenservice van WoonInvest via
070 301 11 00. De corporatie kan een bijzondere betalingsregeling aanbieden,
of in sommige gevallen zelfs uw huur verlagen. Daarnaast zijn er verschil-
lende andere mogelijkheden om hulp te krijgen tijdens de coronacrisis. 
U kunt alle informatie hierover nalezen op de website van WoonInvest 
onder het kopje ‘Ik huur – coronahulp en advies’. Respectus heeft er bij
WoonInvest op aangedrongen ook de huurstijging voor dit jaar minder 
groot te maken. WoonInvest deelt onze zorgen en daaruit zijn onder andere 
bovengenoemde maatregelen ontstaan. Bovendien zal de corporatie zich
soepeler opstellen en meer maatwerk gaan bieden bij betalingsproblemen.

Rendement voor mens én natuur
In Leidschendam?Voorburg moeten in dertig jaar 36.000 woningen van het aardgas af. In Den
Haag zijn 
dit er zelfs 20.000 per jaar. Een enorme opgave voor de gemeenten in onze regio. Huurdersver?
eniging 
Respectus is hier via de prestatieafspraken bij betrokken. We spreken wethouder Astrid van Eek?
elen 
van de gemeente Leidschendam?Voorburg. Zij heeft Duurzaamheid & Milieu in haar portefeuille.

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. 

THEMA DUURZAAM LEVEN

‘Wij onderzoeken momenteel welke alternatieve warmtebronnen voor onze 
gemeente geschikt zijn’, vertelt Van Eekelen. ‘Om de noodzakelijke stap te 
zetten naar een lager energieverbruik en aardgasvrij wonen, moet de kwaliteit
van (een deel van) de woningen in onze gemeente verbeteren door isolatie.
Isolatie verbetert ons wooncomfort, verlaagt de energierekening en biedt 
ons meer keuzevrijheid voor de toekomstige alternatieve warmtebron.’

Kostenafweging bij verwarmingsopties 
‘Voor alle inwoners en dus ook voor huurders is het belangrijk dat de kosten
voor de energietransitie niet te hoog worden. Vanwege hoge aanlegkosten
komt er in onze gemeente waarschijnlijk geen hoog temperatuur warmtenet-
werk. Voor lagere temperatuursoplossingen moeten woningen vaak beter 
geïsoleerd worden tot minimaal label B.’ Het Rijk komt verder met regelingen
om de energietransitie betaalbaar te houden.

Samen optrekken
‘De gemeente heeft in de prestatieafspraken vastgelegd hoe we samenwerken
met corporaties als WoonInvest. Als het gaat om duurzaamheid, zijn we van 
elkaar afhankelijk. De gemeente wil van woningcorporaties weten welke 
plannen zij hebben voor hun complexen. Dat weegt mee in de keuzes voor de

warmtebronnen per wijk. Andersom willen de woningcorporaties weten 
welke warmtebronnen de gemeente waar kiest. Dit om nu slimme 
investeringen te doen. Belangrijk is samen op te trekken.’

Warmteplannen per wijk
Van Eekelen: ‘In het kader van de energietransitie maken we per wijk 
warmteplannen. Onze afdeling Duurzaamheid vraagt inwoners wat zij belang-
rijk vinden en ook kunnen inwoners met vragen bij onze deskundigen terecht.
We zijn verder bezig om geschikte plekken in kaart te brengen met het oog 
op zonnepanelen. Een mooi voorbeeld zijn de panelen op de school Cascade, 
waar inwoners ook konden inschrijven op energieafname. Ik denk sowieso dat 
rendement voor natuur én de mens prima samengaan. Een dergelijk principe
zou je ook bij windmolens kunnen toepassen.’

Begin bij jezelf
De wethouder geeft verder aan dat ‘een beter milieu begint bij jezelf’ ook 
hier geldt. ‘Op woonwijzerwinkel.nl staan handige tips. Zelf heb ik een inductie
kookplaat, ik bekijk de mogelijkheid van zonnepanelen en werk met een
slimme thermostaat. Als je ziet hoeveel energie je verbruikt, is het gemakkelij-
ker zelf aan de slag te gaan met besparen. En daar wordt iedereen beter van!’

Wethouder Astrid van Eekelen: ‘Gemeenten en corporaties zijn bij verduurzaming van elkaar afhankelijk: samen sterk!’
Wat is ervoor nodig als je langer zelfstandig thuis wilt blijven wonen als oudere?
Op die vraag wil de adviesraad Sociaal Domein graag antwoord krijgen. 
Zij hebben hierbij huurdersvereniging Respectus om hulp gevraagd. Daarom 
bent u van harte uitgenodigd hierover mee te denken. De adviesraad heeft drie
deelvragen opgesteld. De antwoorden daarop helpen de adviesraad bij het in
kaart brengen van de behoefte aan langer zelfstandig wonen. De drie vragen zijn:

� Hoe wilt u oud worden?
� Wat heeft u daarvoor nodig?
� Wat kunt u zelf (nog) doen om zelfstandig thuis te blijven wonen?

De antwoorden op deze vragen mailt u naar secretariaat@respectus.nl, 
met als onderwerp ‘langer thuis wonen’. Alvast bedankt voor uw hulp!

DENK MEE OVER LANGER THUIS WONEN

HOME            PAGE 
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. 

SECRETARIAAT HUURDERSVERENIGING RESPECTUS
Bruijnings Ingenhoeslaan 138
2273 KT Voorburg
T 06 22 21 90 50
E secretariaat@respectus.nl

Bestuursleden
Paul Derks, voorzitter
T 070 387 01 37
Laura Ibrahim, secretaris
Annelies Oudshoorn, penningmeester
Cas Hoenstok
T 070 327 43 61
Ton Melkert
Ria Verdu-Lagraauw
Joyce de Brieder-Noordam
Carina Mens

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
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Bijeenkomst voor 
huurdersWoonInvest

Kijk mee naar beelden uit het verleden van Leidschendam-Voorburg en 
praat mee over ‘Langer thuis wonen in de toekomst’. Dat kan tijdens de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van Respectus op woensdag 13 mei. 
Deuren open om 19.30 uur. Het is in Wijkcentrum De Groene Loper, 
Van Royenstraat 2 in Voorburg. Denk mee over hoe de verhuurder structureler
iets kan betekenen voor oudere bewoners. Heeft u een foto van een situatie
in uw woning of woonomgeving die anders kan of juist heel goed is, stuur
deze naar secretariaat@respectus.nl. Mocht u huurder zijn van WoonInvest en
nog geen lid, u bent van harte welkom! We hebben inschrijfformulieren bij
binnenkomst op de ALV. Lid worden kost slechts 50ct per maand. Het verslag
van de ALV komt op www.respectus.nl.

Respectus: sociale huurders laten hun stem horen
De huidige ontwikkelingen op de woningmarkt vragen blijvende attentie van Respectus. Wij laten onze stem als sociale huurders 
georganiseerd horen. Dat doen we in overleggen met woningcorporaties, gemeenten en andere organisaties. 
Hoe meer huurders lid zijn van Respectus, des te sterker is onze inbreng. Wij stellen ons graag aan u voor!

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. 

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

Aan de Prins Frederiklaan in Leidschendam is een enthousiaste bewonerscommis-
sie aan de slag. Onder aanvoering van voorzitter Edward van der Holst is er nu 
een bestuur en vier vrijwilligers. ‘Samen organiseren we koffieochtenden. Die zijn
elke derde donderdag van de maand om half elf’, vertelt Van der Holst. ‘We doen
dan ook vaak iets als een loterij’, vult penningmeester Ina van der Leede aan.
‘De bewoners leren elkaar zo beter kennen. Dat is leuk.’ ‘Daarnaast spant de 
bewonerscommissie zich in voor het complex’, zegt Ton Arbouw. ‘Zo zijn we 
bezig met de brandtrappen, twee bewoners ((ex-)beveiligers) controleren 
gangen en bergingen en we melden zaken als slecht functionerende deuren. 
Als bewonerscommissie kun je samen een vuist maken als het nodig is.’ 

THEMA SAMEN STERK

Het bestuur van de bewonerscommissie, v.l.n.r. Edward van der Holst, Ina van der Leede en Ton Arbouw.

BEWONERS FREDERIKLAAN VERENIGD

Huurdersvereniging Respectus bestaat uit een groep huurders die vrijwillig 
de belangen van huurders vertegenwoordigen. Het gaat om huurders die een
woning huren van WoonInvest, met zo’n 10.000 sociale huurwoningen in Leid-
schendam-Voorburg en Den Haag. Iedereen binnen het bestuur heeft zijn of
haar eigen expertise, denk aan bouwkunde, wet- en regelgeving of financiën. 

Belang behartigen op gespannen woningmarkt
‘We zien dat de behoefte aan sociale huurwoningen blijft groeien’, vertelt 
voorzitter Paul Derks. ‘Het toenemend aantal inwoners, de vergrijzing en
nieuwkomers op de woningmarkt zijn daar oorzaken van. We kunnen dus 
aannemen dat de huurwoningmarkt gespannen blijft. Ook de bewegingen 
in corporatieland en de steeds wijzigende regelingen vanuit Den Haag vragen
aandacht van ons als huurdersvereniging. Zo praten wij mee over de 
prestatieafspraken met de gemeente Leidschendam-Voorburg en de gemeente 
Den Haag. We denken mee binnen de Werkgroep Lokale Energietransitie en 
ondersteunen bewonerscommissies, zoals bij het project ‘Emma’ in Voorburg.
Dat gaat om een geliefde buurt met woningen, waar mensen soms dertig jaar
tijd en geld in hebben gestopt. De toekomst van het buurtje houdt de mensen
elke dag bezig. Wij staan voor het belang van de huurders en zijn tegelijkertijd
klankbord van WoonInvest. Met de corporatie bespreken we zaken die alle
huurders aangaan.’

Dien uw Woonidee in!
Joyce de Brieder: ‘We hebben verder een budget waarmee we Woonideeën 
van huurders ondersteunen. Denk hierbij aan het opleuken van een grijze 
muur in portiek/hal, een gezamenlijke moestuin aanleggen, nestkastjes 
maken en ophangen of het samen schoonmaken in en rondom een 
wooncomplex. Dit moet dan uiteraard een WoonInvest-huurcomplex betreffen.’ 
Geef uw Woonidee op via www.respectus.nl/melding-en-info/woonidee.

Elke huurder telt
Annelies Oudshoorn, penningmeester: ‘Het lidmaatschap van Respectus 
kost 50ct per maand. Dit wordt tegelijk geïnd met de huur. Omdat vrijwilligers
het bestuur vormen, is dit bedrag zeer beperkt. Aarzel dus niet langer en 
word lid! Elke huurder telt in een krachtige stem naar buiten! Heeft u een 
WoonInvest-woning, geef u op via www.respectus.nl (kijk onder lid worden).
Sociale huurders, met name kwetsbare groepen, zoals ouderen, starters, 
eenoudergezinnen en gehandicapten, hebben onze blijvende inspanning
nodig! Elk lid telt!’ 
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Bouw van Hethuis 
nu echt van start
Jaren hebben ze ervoor moeten knokken, maar eind juli was het zover. 
Aan de Dobbelaan in Leidschendam is de bouw gestart van Hethuis. Een
woon-werkgroep voor achttien lichamelijk en verstandelijk beperkte jonge
mensen. Hun ouders zochten een plek voor hun kinderen om te wonen nu 
ze volwassen worden. De gemeente zag het plan zitten en WoonInvest 
investeert. ‘Een droom komt uit.’ Marianne Straks (bestuurder WoonInvest),
Migiel van Lier (voorzitter Stichting Hethuis) en Jan-Willem Rouwendal 
(wethouder Wonen van de gemeente Leidschendam-Voorburg) hebben 
gezamenlijk het bouwbord van Hethuis onthuld. Het bestuur van Respectus
was aanwezig en vindt dit een mooi voorbeeld van sociaal wonen 
midden in de maatschappij.

‘Je kunt hier nog een kopje suiker halen’
De woningen in het Oranjekwartier in Voorburg zijn in de jaren ’20 van de vorige eeuw gebouwd. Sommige mensen wonen er al jaren 
met veel plezier. ‘Je kunt hier nog een kopje suiker halen bij de buren.’ Respectus is nauw betrokken bij de overleggen rondom de wijk, 
samen met het adviesteam namens de bewoners.

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. 

Paul Derks (links) en Ton Melkert: ‘Helderheid richting bewoners geeft meer rust.’

THEMA LOKAAL LEVEN, SOCIAAL WONEN

De woningen in de Emmastraat, Prins Hendrikstraat en Oranje Nassaustraat 
zijn hard toe aan renovatie, maar woningcorporatie WoonInvest wil de huizen
liever slopen. Het adviesteam kan zich in dit advies niet vinden. Eerder stond
een besluit over renovatie of sloop/nieuwbouw in september 2020 gepland.
‘Dit zal echter opschuiven’, vertelt Paul Derks, voorzitter van Respectus.
‘Voor gedegen besluitvorming is meer tijd nodig.’

Toekomstbestendige wijk
Paul Derks en Ton Melkert van Respectus vertellen dat de plannen voor de wijk
twee jaar geleden weer actueel zijn geworden. ‘Wij zijn als Respectus sinds een
jaar betrokken. We dringen er bij WoonInvest op aan om helderheid richting 
de bewoners te verschaffen. Een compleet financieel plaatje, welke woningen
komen er terug, kunnen de mensen terug op dezelfde plek en is er een 
verhuisvergoeding. Het zijn punten die mensen rust kunnen geven, omdat
meer zekerheid over de toekomst ontstaat. Het streven van WoonInvest is 
om een toekomstbestendige wijk te realiseren en daarbij is het advies 
vanuit de buurt erg belangrijk.’

Stijl van de vooroorlogse wijk
Derks: ‘WoonInvest heeft aangegeven te kijken naar de stijl van de wijk. 

Mocht er nieuwbouw komen, dan blijft dat laagbouw met op de hoeken 
mogelijk twee lagen. Dan is er een uitbreiding van 96 naar 106 woningen 
mogelijk.’ Het definitieve besluit over de toekomst van de wijk moeten 
directie en raad van commissarissen bij WoonInvest echter nog nemen. 
Andere opties zijn een kleinschalige renovatie, met onder meer benodigd 
onderhoud en energetische verbeteringen, of hoog niveau renovatie met 
dezelfde maatregelen als renovatie, maar ook wijzigingen in de plattegrond
en/of vergroten van de woning.

Vinger aan de pols
Respectus houdt de vinger aan de pols, omdat bewoners bang zijn dat er 
na de sloop (te) dure woningen voor terugkomen. ‘Aangegeven is echter 
dat het sociale woningbouw blijft’, vertelt Melkert, ‘dit houden wij dan ook 
in de gaten. Daarnaast moet er – zodra een beslissing sloop/nieuwbouw 
valt – een sociaal statuut komen. Omdat bewoners in geval van sloop/nieuw-
bouw tijdelijk elders gaan wonen, moet er onder meer een verhuisvergoeding
en een gedegen planning komen. Zover is het echter nog niet. Dit najaar moet
er nog heel wat water door de Rijn stromen voor een definitief besluit over het
Oranjekwartier.’ 

Noodpakket voor huursector

Met het oog op de Coronacrisis waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
er voor dat huurders kwetsbaar zijn bij een economische crisis en een dalend 
inkomen. Respectus brengt graag de brief onder de aandacht over een voorge-
steld noodpakket. De Woonbond, de Goede Zaak, de KBO-PCOB, de landelijke
cliëntenraad, Ieder(in) en de LSVb vragen in een gezamenlijke brief aan minister
Ollongren om met een noodpakket te komen voor de huursector. Ze vragen 
de minister onder andere om een investeringsfonds van 3 miljard voor huur-
verlaging, nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen. Ook moet 
er geld naar een woningbouwimpuls om tijdens de crisis door te bouwen, 
voor gemeentelijke daklozenopvang en het verruimen van de huurtoeslag. 
Kijk voor meer informatie op www.woonbond.nl (typ bij zoeken ‘Noodpakket’ in).

HOME            PAGE 
Respectus biedt u een pagina over wonen in de sociale huursector
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Onderzoek servicekosten
Servicekosten zijn bij WoonInvest onderdeel van de huur. U betaalt maande-
lijks een voorschot en rond 1 juli krijgt u een gespecificeerde eindafrekening.
Soms betaalt u bij, soms krijgt u geld terug. Respectus kreeg van huurders
vragen over de administratiekosten die bij de servicekosten gerekend 
worden. Die vond men namelijk hoog. Respectus onderzoekt deze 
administratiekosten om te zien waar die aan besteed worden en wat de
reden van de hoogte ervan is. Respectus kaart dit in oktober via een 
Teams-overleg aan bij WoonInvest. We koppelen de uitkomst terug via een
artikel op www.respectus.nl . Wie het niet eens is met de servicekosten of 
de eindafrekening kan overigens ook bij de klantenservice van WoonInvest 
of bij de Huurcommissie terecht.  

Een woningbrand gun je niemand

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. 

THEMA PREVENTIE IN EN OM HET HUIS

‘In één klap ben je alles kwijt. Het besef dat het echt gebeurd is, is heel
onwerkelijk. Dat moment kwam bij mij pas, toen ik op een noodlocatie
op de bank zat en een T-shirt aan wilde doen, maar me realiseerde dat
mijn kleren ook weg waren. Je verzamelt in je leven spullen die 
herinneringen met zich mee dragen en die komen nooit meer terug.’

Dat vertelt een slachtoffer van een woningbrand. Zoiets gun je niemand.
Daarom zijn in oktober de Nationale Brandpreventieweken. Respectus zet 
zich graag in om brandveiligheid bij u onder de aandacht te brengen.
‘Een hardnekkig misverstand is bijvoorbeeld dat een koolmonoxidemelder 
(CO-melder) laag moet hangen. CO is een fractie lichter dan lucht en heeft de
eigenschap dat het heel goed mengt met lucht. In de ruimte van het verwar-
mingstoestel zoals een cv-ketel, kachel of geiser, moet de CO-melder in die
ruimte dus zo hoog mogelijk hangen’, vertelt voorzitter Respectus Paul Derks.
‘Dit is ook het officiële advies van de Brandweeracademie, naast het advies 
om goed te ventileren.’

Rookmelders redden levens
Verder zijn rookmelders van levensbelang. Zelfs een klein brandje in een bank
zorgt ervoor dat giftige rook binnen enkele minuten andere ruimtes binnen-
dringt. Zeer verontrustend. Vroege ontdekking van brand door een rookmelder
is letterlijk van levensbelang, want die paar minuten is niks als je samen met je
gezin veilig buiten moet zien te komen. Een bevelvoerder van de brandweer
vertelt op brandweer.nl over een woningbrand op locatie: ‘De schade door de
brand was aanzienlijk maar had veel groter kunnen zijn. Gelukkig hadden de
bewoners de rookmelder gehoord.’ Vaak is oververhitte elektronica de boos-
doener bij een brand. ‘We kunnen niet genoeg benadrukken om rookmelders te 
plaatsen en kwalitatief goede spullen te gebruiken als het om elektronica gaat.’ 

Ken je buren
Paul Derks: ‘Verder is het handig je buren te kennen. Naast, maar ook boven of
onder je. Bij appartementen kan de brand snel overslaan. Maak afspraken en
zorg voor een goed vluchtplan. Zo’n plan helpt u niet alleen bij brand, maar ook
in andere noodsituaties. Zet alles op papier, is het advies. Dat klinkt misschien
overdreven, maar het helpt u om overzicht te krijgen. Tijdig waarschuwen en
helpen om in veiligheid te komen kan het verschil maken tussen leven en dood.
Houd altijd een opgeladen telefoon binnen handbereik, zodat u in geval van
nood meteen 112 en daarna de buren kunt bellen. Zet het eens als onderwerp
op een bewonerscommissievergadering. Check tenslotte of u een goede 
inboedelverzekering heeft. Mocht er toch iets gebeuren, is de schade in elk
geval financieel gedekt.‘

Budget voor Woonideeën
Heeft u een goed idee om uw buurt veiliger, schoner of gezelliger te maken? 
Bent u huurder bij WoonInvest? Dien dan uw Woonidee in! Bewoners weten
het best wat hun buurt kan verbeteren. Wilt u een opruimdag organiseren,
een saaie muur wat kleur geven, een gezamenlijke moestuin aanleggen of
zijn er extra fietsbeugels nodig? Zulke ideeën verdienen onze financiële
steun. Vul op onze website (respectus.nl/melding-en-info/woonidee) het
aanvraagformulier ‘Mijn WoonIdee’ in om aanspraak te maken op een 
financiële bijdrage van Respectus. Activiteiten zoals buurtfeesten vallen 
hier helaas niet onder. Daarvoor kunt u aankloppen bij stichtingen als 
Vlietwensen (vlietwensen.nl) of het Oranjefonds (oranjefonds.nl). 

Op brandweer.nl vindt u deze poster.


