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Het heeft Hare Majesteit behaagd…... 

Wat zijn wij, HBVB-bestuursleden, ontze1end 

trots op onze ‘koninklijke’ voorzi1er! 

Vrijdag 27 april jl. was de dag van de 

‘lintjesregen’. Al enige 4jd was bij het HBVB-

bestuur bekend dat onze voorzi1er Yvonne 

hiervoor genomineerd was en dat dit ook geho-

noreerd zou gaan worden. 

Hieraan voorafgaand was al het nodige 

‘voorwerk’ gedaan en zijn papieren ingevuld om 

in aanmerking te komen voor de benoeming als 

lid in de Orde van Oranje-Nassau (wegens bij-

zondere verdiensten jegens de samenleving).  

De bewuste vrijdagmorgen werd Yvonne 

‘ontvoerd’ vanaf haar werk door wethouder Ad van Zelst die haar persoonlijk bij 

het gemeentehuis afleverde. Daar aangekomen was het een drukte van belang: 

er werden nog 8 anderen in het zonnetje gezet door de burgemeester van Lisse.  

Na het opspelden van haar lintje nam Yvonne nog even het woord en meldde: 

‘dat zij dit lintje niet alleen verdient en dat zij dit samen met 

haar medebestuursleden wil delen’.  

Na afloop van de ceremonie heeA Yvonne met bestuur en 

andere genodigden een feestelijk en gezellig samenzijn bijge-

woond.  

Yvonne, het is je van harte gegund, proficiat! 

Namens het bestuur, Bert Mondriaan 

 

Foto: Sven v.d. Vlugt 
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VERDIENSTEN 

Van verdiensten is sprake indien 

iemand zich geruime 4jd ten bate van 

de samenleving heeA ingespannen of 

anderen heeA ges4muleerd, of wan-

neer iemand één of meer opvallende 

presta4es heeA geleverd of werk-

zaamheden heeA verricht die voor de 

samenleving een bijzondere waarde 

hebben (ar4kel 2 van het Reglement 

op de Orde van de Nederlandse 

Leeuw en de Orde van Oranje-

Nassau). Het gaat bijvoorbeeld om 

maatschappelijk en cultureel vrijwilli-

gerswerk. Het gaat dan niet alleen om 

bestuurders, maar ook om mensen 

die door hun inzet verenigingen draai-

end houden en organisa4es toegan-

kelijk maken voor de samenleving. 

Nooit bij s4l gestaan dat de uit de hand gelopen hobby (ooit begonnen in BC 

Het Rembrandtje) waar ik me mee bezig hield, ooit de ridderlijke graad van 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau op zou leveren. Formeel gezien is dit een 

persoonlijke onderscheiding. Hierbij wil ik wel de nadruk leggen op het feit 

dat ik zonder de mensen om mij heen dit natuurlijk nooit allemaal voor elkaar 

zou kunnen fietsen.  

 

Laten we eerlijk zijn, waar ben je zonder aan de ene kant je gezin, dat hier-

voor toch maar de ruimte moet bieden en aan de andere zijde het team dat 

de dikke stukken doorakkert, analyseert en hieruit des4lleert wat van belang 

is, de ledenadministra4e bijhoudt, financiën, facilitaire zaken, PR, ICT en het 

secretariaat en alle andere bijkomende hand-  en spandiensten. Zowel lokaal 

(www.hbv-bollenstreek.nl) als regionaal (www.srh-hr.nl) heb ik al4jd een 

soort legertje van medestrijders en meedenkers om mij heen. In steeds wis-

selende samenstelling maar dat hoeA geen ramp te zijn.  

 

Iedereen heeA in de loop der jaren naar kennis en vermogen belangeloos 

bijgedragen aan de ontwikkeling van beide organisa4es met als kerntaak: de 

luis in de pels van gemeenten, woningcorpora4es en poli4ci in de regio. Ja, 

wij zijn als woonconsumentenorganisa4es flink kri4sch en steken onze me-

ning niet onder stoelen of banken. Zonder aanziens des persoons deponeren 

wij onze standpunten, soms ook in de pers, maar meestal aan de vergaderta-

fel. Dat zal niet veranderen want: deze koninklijke onderscheiding, gekregen 

terwijl wij waarschijnlijk met enige regelmaat door par4jen als ‘las4g’ worden 

bestempeld (maar nu met cer4ficaat dus), is een beetje van ons allemaal en 

zien wij uiteraard als een aanmoedigingspremie er nog een schepje bovenop 

te gooien!  

 

‘Luis in de pels met de complimenten van Hare Majesteit de Koningin der Neder-

landen.’ 

‘Luis in de pels’ met certi0icaat! 
Zo word je dan onder valse voorwendselen volledig onvoorbereid van je 

werkplek geplukt. Waar zoals ik later vernam, diverse scenario’s voor nodig 

waren en min of meer ontvoerd naar het gemeentehuis te Lisse, alwaar het 

circus rondom de lintjesregen zich afspeelde. De raadszaal bomvol en voor 

allen die 27 april 2012, gedecoreerd werden een flink aantal genodigden. 

Daar was zelfs een geboren kakelaar als ik heel even s%l van, want ook ik 

hoorde bij de uitverkorenen die dit jaar werden toegevoegd aan de regis-

ters van de Kanselarij der Nederlandse Orden. 

 

De verrassing was groot. Als er iemand dit NIET heeA zien aankomen ben ik 

dat dus! En dat terwijl men hier, vlak onder mijn neus,  al ongeveer een jaar 

mee bezig was, dat geloof je toch niet! Als burgemeester Lies Spruit dan de 

woorden uitspreekt: “Het heeA Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 

behaagd…..” krijg je een beetje kippenvel, vergelijkbaar met het Wilhelmus-

gevoel dat sportlieden ook kennen. 

Foto: Sven v.d. Vlugt 
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ALGEMEEN WIJKOVERLEG 

27 MAART 2012 

Tweemaal per jaar worden door 

de HBVB vanuit elke wijk afge-

vaardigden uitgenodigd om erva-

ringen met elkaar te delen en 

krachten en klachten te bundelen. 

Uit 17 verschillende wijken uit 

Hillegom, Lisse en Voorhout heb-

ben op 27 maart vrijwilligers de 

moeite genomen deze avond bij 

te wonen in het belang van hun 

bewoners. Het HBVB-bestuur 

spreekt hiervoor haar waardering 

uit; dit is zeer waardevol in het 

kader van het buurtgericht wer-

ken en doet de kwaliteit van de 

leefomgeving verbeteren.  

Speciale gast Hans Al, directeur-

bestuurder van Stek, gaf bij bin-

nenkomst aan niet veel goeds te 

melden te hebben. Hij gaf uitleg 

over de bezuinigingen in de sec-

tor, extra afdrachten aan het rijk 

en mogelijke huurverhogingen in 

de toekomst. Dit jaar kunnen we 

de boot nog aQouden met een 

infla4evolgende huurverhoging 

van 2,3% per 1 juli maar wat er 

nog meer op ons af komt is nog 

niet duidelijk. Dit heeA ook te 

maken met de plannen van het 

kabinet.  

Desondanks toch een geslaagde 

avond. We hebben elkaar nodig 

om het woongerief te waarborgen 

en waar mogelijk te verbeteren. 

Daarom is het goed elkaar te ont-

moeten maar ook gewoon fijn om 

de mensen die zich inze1en voor 

hun wijk of complex weer eens te 

spreken. Zij zijn uiterst waardevol 

voor de bewoners, voor de HBVB 

en voor Stek. 

Yvonne Baas 

Volgende AWO: dinsdag 30 okto-

ber 2012 

De sociale sector, onze doelgroep, komt steeds meer in de knel. Nog meer werk 

aan de winkel dus voor alle organisa4es die opkomen voor de mensen met de 

smalle beurs. Wij worden als HBVB hierbij in ieder geval uitstekend gefaciliteerd 

door Woningcorpora4e Stek. Dat is uitermate preSg, maar we blijven natuurlijk 

wel scherp, ook naar subsidieverlenende instan4es! 

 

Het heeA overigens ook Mieke Schulte, directeur van Woonbond Kennis- en 

Adviescentrum behaagd haar waardering te tonen middels het uitreiken van de 

Woonbondspeld door senior adviseur Hans Weevers, onze steun en toeverlaat 

in zware 4jden.  

Dit gebaar vind ik persoonlijk ook zeer waardevol. Als de enige, echte, landelijke 

huurderskoepel ons waardeert, doen we het goed. Daar zi1en immers de des-

kundigen!  

Natuurlijk voelt het goed als de erkenning als zodanig een keer hardop wordt 

uitgesproken. Daar zijn wij allen “mensch” voor!  Bestuursleden en andere 

vrijwilligers om ons heen, ook zij die buurt- en wijkgericht werken, van het 

eerste uur tot aan de dag van vandaag: de woorden van waardering die ik in 

ontvangst mocht nemen, zijn zeer zeker ook voor jullie bedoeld! 

Yvonne Baas 
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De nieuwe Leden in de Orde van Oranje-Nassau trots met hun lintje (Foto: Arie in 't Veld). 

Publica*e in de Staatscourant 



SAMEN STEKEN! 

Wisseling van de wacht   

Er zijn wat wisselingen van de wacht in bewonerscommissieland. In ieder geval 

wil ik allen die afscheid hebben genomen bedanken voor de inzet en natuurlijk 

alle goeds en veel succes bij alles wat u verder op uw pad tegenkomt. De nieuw 

aangetreden bewonerscommissieleden: hartelijk welkom in de gelederen der 

huurdersbelangenbehar4gers.  U hebt een prima keus gemaakt: u heeA geko-

zen voor een hobby die niet veel geld kost maar wel veel voldoening schenkt. 

Maar pas op…………het kan verslavend zijn! 

Het wiel     

Om de samenhang en goede sfeer in een buurt of complex te bevorderen zijn er 

tal van goede ideeën te bedenken. Wat voor het ene complex een groot succes 

is, is dat bij het andere complex nog lang niet. Gelukkig kunnen we goede maar 

ook minder goede ervaringen met elkaar uitwisselen, zodat niet iedereen het 

wiel opnieuw hoeA uit te vinden.  

Mozaïek     

Een van de betere ac4viteiten, succes gegarandeerd, is natuurlijk……jawel het 

gezamenlijk steken van een mozaïek voorafgaand aan de bloemencorso. De 

gemeente maakt het tegenwoordig steeds makkelijker om mee te doen aan 

deze tradi4onele Bollenstreekse ac4viteit. Alle benodigdheden worden aangele-

verd in hapklare brokken. Persoonlijk verkeerde ik in de gelukkige omstandig-

heid dat ik een aantal van deze werkstukken heb mogen bezich4gen terwijl er 

aan gewerkt werd. Wat was dat ontze1end gezellig! In een garage, onder een 

partytent of gewoon in de kan4ne, centrale entree of in de open lucht. Jong en 

oud kan hieraan een steentje bijdragen. De sfeer is uitstekend, koffie, limonade 

en wat lekkers erbij en soms een alcoholische versnapering. Iedereen die mee 

wil helpen is van harte welkom. Soms werd in ploegen gewerkt want het is na-

tuurlijk een flinke klus maar vele handen maken ook licht werk en uiteindelijk 

heb je met z’n allen een prach4g werkstuk gerealiseerd. Dat schept een band!  

 

‘U hee- gekozen voor een hobby die niet veel geld kost maar wel veel voldoenin-

gen schenkt. Maar pas op…het kan verslavend zijn!’ 

Buurt-,wijk– en complexgerichte huurders-

belangen  
De belangen van de sociale sector kunnen slechts op%maal behar%gd worden 

als er ook voldoende ogen en oren in wijk en complex zijn. Daar wordt ge-

zorgd voor signalering van knelpunten maar ook zijn juist daar de contacten 

die de sociale samenhang onder de bewoners bevorderen van groot belang. 

Wij mogen ons verheugen in het feit dat er 17 bewonerscommissies, 5 project-

groepen en nog een aantal wijkvertegenwoordigers zijn. 

 

Autonoom of in samenspraak  

Zij behar4gen de belangen van de bewoners op complexniveau. Zij kunnen zelf 

met Stek of de gemeente in contact treden als zij dat nodig vinden en soms wor-

den kwes4es gebundeld en via de HBVB bij Stek en/of de gemeente gedepo-

neerd. Twee keer per jaar komt het Algemeen Wijk Overleg bijeen, dan worden 

van alle BC’s een delega4e en ook de wijkvertegenwoordigers uitgenodigd en 

ervaringen uitgewisseld maar daarover elders in dit blad meer. 
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‘In een wijk voor nog geen BC ac*ef is, zou op deze manier zomaar spontaan een 

commissie kunnen ontstaan door dit soort ac*viteiten.’ 

Buurt en wijk    

Dit jaar was er slechts 1 bewonerscommissie ingeschreven voor zover mij 

bekend. Het Jac. van Ruysdaelplein. Misschien best het overwegen waard 

hier volgend jaar wat meer aandacht aan te schenken met de bestaande be-

wonerscommissies, misschien levert het goede ideeën op terwijl je met el-

kaar aan het steken bent. Aan de andere kant…in een wijk waar nog geen BC 

ac4ef is, zou op deze manier zomaar spontaan een commissie kunnen ont-

staan door dit soort ac4viteiten. De bijgaande foto’s spreken voor zich…………. 

Structuur 

Als je met elkaar de knelpunten in een bepaald complex te lijf wilt gaan en 

bespreekbaar wil maken, zal er eerst een groep moeten ontstaan die de in-

ten4e heeA dit op te gaan pakken. Zowel Stek als de HBVB zijn te allen 4jde 

bereid u hierin bij te staan. Dan snijdt het mes dus aan twee kanten!!!   

Yvonne Baas 

Bestuurslid/penningmeester van de HBVB Sjaak van den Berg heeA per 1 mei 

zijn func4e neergelegd. Zowel Sjaak als zijn vrouw Corrie, zij wonen in Voor-

hout, hebben zich sinds jaar en dag met hun warm kloppend huurdershart 

ingezet voor het welzijn van de bewoners met name in Voorhout.  

Een 4jdje geleden werd in het prach4ge complex Agneshove in het hartje van 

Voorhout een bewonersvereniging opgericht. Deze vereniging behar4gt de 

belangen van de bewoners van dit complex en organiseert leuke ac4viteiten 

die de sociale cohesie bevorderen. Sjaak heeA een bestuursfunc4e aanvaard 

en zal zich vanaf heden richten op de belangen van de bewoners van Ag-

neshove.  

Uiteraard wil het bestuur van de HBVB hierbij Sjaak bedanken voor de uiterst 

zorgvuldige en correcte wijze waarop hij als integer penningmeester waakte 

over de financiën van de HBVB. 

Daar kan menig schatkistbe-

waarder in het verenigingsle-

ven een puntje aan zuigen.  

Sjaak en Corrie, veel geluk in 

jullie mooie appartement in 

Agneshove. 

Bestuur HBVB 5 

 

Vertrek penningmeester HBVB 



VOGELWIJK LISSE 

Het zit niet mee in de Vo-

gelwijk. Eerst heeA het al 

een behoorlijke 4jd ge-

duurd voordat men eruit 

was wat er wel of niet zou 

gaan gebeuren, er was zelfs 

sprake van sloop/

nieuwbouw. Na veel wikken 

en wegen is er besloten en 

nu wordt er hard gewerkt 

aan een groot onder-

houdbeurt voor de 218 wo-

ningen in deze karakteris4e-

ke wijk, waarin meteen 

wordt gekeken naar de 

energiebesparende maatre-

gelen die van overheidswe-

ge worden opgelegd. Eind 

april werd asbest aange-

troffen in enkele woningen. 

Omdat dit gevaar oplevert 

voor de volksgezondheid 

moet dit op deskundige 

wijze verwijderd worden en 

de andere woningen zullen 

ook onderzocht moeten 

worden. De werkzaamhe-

den lopen hierdoor vertra-

ging op.  

Gelukkig mogen wij consta-

teren dat alle par4jen, zeer 

zeker ook de bewoners,   

Sportieve strijd tijdens opschoondag Lisse 
LISSE - Zes teams van vrijwilligers haalden zaterdag 10 maart in een uur 4jd 
maar liefst 47 kilo zwerfvuil van straat. 
 
Dit deden zij in het kader van de ac4e Gemeente Schoon. Wethouder Ad van 
Zelst vertelde dat de gemeente voorstander is van het bestrijden van honden-
poep en zwerfafval. “Wat voor ons belangrijk is, is dat mensen zelf meedoen 
aan dergelijke opschoonac4es. Een schone leefomgeving is tenslo1e een fijne 
leefomgeving.” Hij onthulde voor de ingang van het gemeentehuis de eerste 
asbaktegel in Lisse. Aan Yvonne Baas, voorzi1er van de Huurdersbelangenver-
eniging HBVB, de eer de eerste sigare1enpeuk in de asbaktegel te stoppen.  
Hierna togen de vrijwilligers op weg. 
 
Het aantal jongeren dat zich had aangemeld voor de ac4e was opvallend groter 
dan vorig jaar. De meeste van hen bleken mee te doen vanuit hun maatschap-
pelijke stage voor school. En de prijs van 250 euro voor het team dat het mees-
te vuil had opgehaald, lonkte natuurlijk ook. Toch zeiden de jongeren dat ze niet 
hadden verwacht zoveel rommel op straat aan te treffen. “Echt niet normaal 
wat mensen allemaal laten slingeren.” Bij terugkomst bij het gemeentehuis, 
werden de vuilniszakken opgehaald door een vuilniswagen van de Meerlanden 
en de winnaars bekend gemaakt. Het gelegenheidsteam van Jan en Tosca Ton-
nis, Marinus Nieuwenhuis en Smaranda Grajdieru bleek maar liefst 17,5 kilo 
zwerfafval verzameld te 
hebben. Het team be-
sloot de 250 euro te do-
neren aan s4ch4ng NicKel 
Ruil- en adviesdiensten 
en Thuiszorg in Lisse. 
 
Jan Stoffelen van Bewo-
nerscommissie Julia-
nastaete verzamelde 
maar liefst 9 kg zwerf-
vuil!!! 
 
Bron: Nieuws van hier 
Foto’s: Lia in ‘t Veld 
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VERVOLG VOGELWIJK 

zich voor meer dan 100% 

inze1en om dit zo goed 

mogelijk te doen verlopen. 

Natuurlijk gaat er wel eens 

wat mis en trekken bewo-

ners aan de bel. En terecht! 

Projectgroep en HBVB pro-

beren zo goed mogelijk als 

smeermiddel tussen bewo-

ners enerzijds en Stek en 

uitvoerenden aan de ande-

re kant te fungeren. Wij 

wensen alle bewoners 

sterkte 4jdens de chaos 

rond de werkzaamheden en 

veel geluk in de vernieuwde 

woning, waar u ongetwij-

feld veel plezier van zult 

hebben! 

Yvonne Baas 

Nieuw lid RvC Stek op huurdersvoordracht 

Eind 2011 adverteerde Stek in enkele landelij-
ke dagbladen voor twee vacante func4es bin-
nen de raad. Op deze adverten4e reageerden 
50 kandidaten. Onlangs heeA Stek de twee 
nieuwe leden voor de Raad van Commissaris-
sen officieel benoemd voor de periode van 
vier jaar, met een mogelijkheid tot verlenging 
voor nog eens vier jaar: 
 
Anita van Duin (1975) uit Amsterdam is aange-
steld op het profiel ‘met belangstelling voor 
bouwen en wonen met ervaring in de com-
merciële vastgoedontwikkeling’. Anita heeA 
ruime ervaring opgedaan in diverse func4es bij 
verschillende  projectontwikkelaars. 
 
Jos van Dijk (1969) uit Sassenheim is op voordracht van de huurdersorganisa-
4e aangesteld op het profiel ‘met financiële en lokale affiniteit’. Jos is direc-
teur bedrijfsvoering in de bouwadviessector en ambieert een (neven) func4e 
op bestuurlijk niveau, met name in de Bollenstreek. 
 
Het HBVB-bestuur is nauw betrokken geweest bij de sollicita4eprocedure van 
het lid op huurdersvoordracht. Graag laten wij u nu ook kennis maken met de 
kandidaat die wij hebben voorgedragen en die is benoemd. 
 
HBVB-bestuurslid Mary Weijers stelt Jos wat korte vragen: 
 

• Jos, wie ben, wat doe en waar woon je?  

Ik ben Jos van Dijk woon in Sassenheim met vrouw Isabel, kinderen Simone 
en Ruben, en werk bij het advies- en ingenieursbureau Advin BV. 

• Ben je zelf huurder van Stek? 

Nee, ik woon in een koopwoning maar ik ben wel heel lang huurder geweest. 

• Wat hee- je doen besluiten te reageren op de vacature van Stek? 

Ik werd door een collega gea1endeerd op de func4e en had er wel oren naar.  

• Hoe heb je de sollicita*eprocedure ervaren en je eerste kennismaking met 

een afvaardiging van het HBVB-bestuur? 

Als ontspannen, nuchter, zonder veel ‘bla bla’. Mensen met kennis van zaken. 

• Hoe zie jij je taak en welke posi*eve bijdrage ga jij leveren binnen de RvC? 

Ik heb 15 jaar ervaring in de financiële discipline, daar kan ik adviserend in 
optreden. Verder ben ik zeer zeker geïnteresseerd in wat er in mijn regio 
speelt. 

• Hoe staat het met jouw kennis van sociale huisves*ng en de (lokale, regi-

onale en landelijke) problema*ek die daarmee verband houdt? 

Landelijk heb ik een redelijk plaatje van wat er speelt. Ik ben druk bezig om 
mij in de issues regionaal en lokaal te verdiepen. 

• Je bent nu – net als Rob Kies - RvC-lid op huurdersvoordracht, hoe ga jij je 

ac*ef het huurdersperspec*ef inbrengen in de raad? 

De huurder is de klant. Zo zit ik erin. Ik zal al4jd de impact voor de huurder 
laten meewegen. Dat kan soms las4g zijn bij tegenstrijdige belangen 
(verhuurder- versus huurdersbelang). 

• Graag laten we je nader kennismaken met het HBVB-bestuur en onze 

leden. Mogen we je verwelkomen op onze Algemene LedenVergadering 

op 19 juni 2012? 

Ik ben erbij! Tot 19 juni dus! 
 
Het HBVB-bestuur is blij dat er eindelijk een dame aan de raad is toegevoegd. 
Vrouwen kijken soms anders tegen bepaalde zaken aan dan mannen 
 
Voetnoot: met deze twee nieuwe leden is de Raad van Commissarissen van 
Stek nu weer compleet:  Nico Schoof, Frank Barnhoorn, Bert Camphorst, Jan 
Hoff, Rob Kies, Anita van Duin en Jos van Dijk.  
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Hillegom Schoon! 

Kinderen van scou4ng Tjarda maak-

ten 4jdens de ac4e ‘Nederland 

Schoon!’ samen met wethouder Ton 

van Rijnberk en enkele gemeenteme-

dewerkers en hun kinderen delen van 

Hillegom schoon. De grootste kin-

deren gingen naar het sta4on. De 

welpen hebben de Hoofdstraat van 

zwerfvuil ontdaan. Daarna werden 

het Henri Dunantplein en het Krocht-

plein aangepakt. 

 

Schoon voelt veiliger 

In een schone straat voelen mensen 

zich veilig. In een schoon winkelcen-

trum neemt de veiligheid met 19% 

toe. Dit blijkt uit wetenschappelijk 

onderzoek. Bovendien blijkt, hoe 

schoner een plek is, hoe langer deze 

ook schoon blijA. De gemeente Hille-

gom streeA naar een schone, hele en 

veilige leefomgeving voor al haar 

inwoners. Het opruimen van zwerfaf-

val past goed in dit beleid. 

 

Bron: www.hillegom.nl 

 

Helma Ma1hijssen, afdelingshoofd Openbare Werken, houdt de jongens in 

de gaten terwijl ze zelf ook zwerfvuil uit hagen en bermen vist. 'Wat zou het 

fijn zijn als mensen hun eigen rommel niet meer op straat gooiden', verzucht 

ze. Ze wijst er op, dat ook verschillende scholen een ac4e van een halve dag 

gaan houden. Dat helpt waarschijnlijk de jeugd bewuster te maken van het 

probleem.  

 

Er is één Hillegomse burgeres op de oproep om mee te doen afgekomen. 

Loes Kroon heet ze en ze plukt blijmoedig allerlei rommel tussen de fietsen-

rekken bij het sta4on weg. Waarom ze zich heeA aangemeld? 'Ik las het in de 

krant en ik voel me geroepen om iets te gaan doen als vrijwilliger. Dit is een 

goed begin'. Ze is nog maar een half 

uurtje aan de gang, maar er zit al een 

flinke bodem in haar vuilniszak. 'Ik be-

gon met zelfs sigare1enpeuken op te 

rapen. Maar daar doe ik niet meer aan. 

Het zijn er veel te veel', vertelt ze. 'Het 

is wel aardig werk, zo voor een paar 

uurtjes en het is goed weer'. 

 

Hopelijk worden de Hillegommers zich 

door het goede voorbeeld wat meer 

bewust van hun eigen gedrag als het 

om zwerfvuil gaat. 

 

Bron: www.dichtbij.nl 

Foto’s: Mar4n Evers 

‘Ik las het in de krant en ik voel me geroepen om iets te gaan doen als vrijwilliger.’ 

Vrijwilligers maken dorp schoon 

 

HILLEGOM - De landelijke ac%e 

Houd Nederland schoon werd zater-

dag ook in Hillegom gehouden. Op 

het Henri Dunantplein, bij het sta-

%on, in de Hoofdstraat en bij C1000 

waren ploegjes ambtenaren en vrij-

willigers, voornamelijk van scou%ng 

Tjarda, vanaf %en uur 's morgens 

druk aan het ruimen. Grote vuilnis-

zakken, veiligheidshesjes en grijpers 

werden door De Meerlanden ter 

beschikking gesteld. 

Loco-burgemeester Wil van Aken 

werkt mee bij het sta4on. Spij4g 

kijkt de poli4cus door het hek bij de 

spoorbaan. 'Aan die kant ligt veel 

rommel, maar daar mogen we niet 

komen'. Maar ook op het parkeer-

terrein is genoeg op te ruimen. 'Een 

blikje', roept een van de Tjardawel-

pen verrukt. Kennelijk heeA hij het 

gevoel, dat de vuilniszakken zo vol 

mogelijk moeten worden. Dan zie je 

dat je iets gedaan hebt. De welpen 

Vince, Thomas en Jord doen graag 

mee. 'Ik vind die grijpertjes wel leuk', 

vertelt Vince.    
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‘Misschien dat er volgend jaar meer buurt– en wijkgroeperingen zijn die deze ge-

legenheid aangrijpen  er een gezellige ac*viteit van te maken.’ 

Met trots presenteerde de gemeente Hillegom in haar HoAuin het grootste 

bloemenmozaïek van Nederland. Er is gekozen voor de aZeelding van Napo-

leon die klaar staat om de Grote St. Bernardpas in de Alpen over te steken 

van schilder Jacques-Louis David (1748-1825), omdat de Franse keizer en zijn 

keizerin Marie-Louise iets meer dan 200 jaar geleden een bezoek gebracht 

hebben aan Hillegom. In Hillegom heeA het halve dorp, vooral scholieren, 

meegewerkt aan een prach4ge en vooral gigan4sche aZeelding van Napole-

on van 6 x 4,5 m (meer dan 200.000 hyacintenkelkjes).  

 

Ook in Teylingen hebben vooral leerlingen van de scholen en de evenemen-

tencommissie van Rusthof zich bezig gehouden met de steekwerkstukken. 

In Hillegom en Voorhout zoeken wij nog mensen die buurt- en wijkgericht 

bezig willen zijn om met elkaar de leeZaarheid naar een hoger niveau te 4l-

len voor de mensen die daar wonen. Misschien dat er volgend jaar meer 

buurt- en wijkgroeperingen zijn die deze gelegenheid aangrijpen er een gezel-

lige ac4viteit van te maken.                                         Foto: www.hillegomleuk.nl 

De woning waar ik al 25 jaar woon, wordt gesloopt en wat mij betreA kan dat 

niet snel genoeg gaan: de woningen hebben last van schimmel, zijn erg voch-

4g en we stoken voor de buitenwereld! 

Samen met Mary Weijers zit ik al 4 jaar in de projectgroep Sloop/nieuwbouw. 

Wij hebben geen ziSng genomen in de projectgroep Renova4e die 2 jaar 

terug het licht zag, omdat wij van mening zijn dat bewoners die in een reno-

va4ewoning wonen in een eigen projectgroep ziSng zouden moeten nemen 

(andere problema4ek). 

De afgelopen 4 jaar zijn niet geruisloos aan ons voorbij gegaan. Tegenstand is 

normaal maar soms waren ui4ngen gewoon bizar en beslist niet leuk. En dat 

allemaal door 3 bezwaarmakers waarvan er 2 in een woning wonen die niet 

wordt gesloopt of gerenoveerd en 1 woont niet eens in de wijk. Ondanks het 

schriAelijke verzoek van de bewoners die wel daadwerkelijk met renova4e en 

sloop te maken krijgen om te stoppen met bezwaarmaken, gaat men door. 

Doordat 2 bezwaarmakers die ook in het speeltuinbestuur zi1en het nu zo 

druk hebben met het geven van tegengas, is de speeltuin inmiddels erns4g 

verwaarloosd wat  niet ten goede komt aan de kinderen. 

Vooral 1 bewoner maakt het bont: hij wil de bewoners dwingen om in onge-

zonde huizen te wonen omdat hij zegt dat de woningen wel 50 jaar mee kun-

nen terwijl aan zijn woning niets wordt gedaan en zijn woning groter en een 

betere kwaliteit heeA. Hij zegt dan we dan maar moeten verhuizen, maar wij 

wonen graag in deze wijk en met het huidige aanbod op Woonzicht zal dat 

niet gaan. Ik kaats de bal maar weer terug aan deze bewoner: als het jou niet 

bevalt ga dan zelf maar verhuizen! De wijk wordt straks heel erg mooi en het 

is erg jammer dat deze 3 mensen ons dit misgunnen. Wij betreuren ook dat 

we Stek niet ervan hebben kunnen overtuigen dat een blok koopwoningen 

niet thuis hoort in onze volkswijk!      

  

Marina Kloot-Broos  / projectgroep Sloop/nieuwbouw Patrimonium 
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Grootste bloemenmozaiek in Hillegom 

Projectgroep Sloop/nieuwbouw Patrimonium 

Marina Kloot-Broos 



Gluurverhoging niet con-

troversieel verklaard 

 
Tegen alle verwach4ngen in heeA de 
Eerste Kamer de gluurverhoging niet 
controversieel verklaard. Een nipte 
meerderheid van CDA, VVD, PVV en 
SGP wist dat te verhinderen. 
Uit PVV-hoek kwamen de laatste 
dagen geluiden dat het toch niet zo’n 
goed plan is om huishoudens met een 
inkomen van meer dan € 43.000 een 
extra huurverhoging op infla4e te 
geven van 5%, ook al niet omdat dat 
ten koste gaat van de privacy. Idem 
dito van de kant van Groen Links. 
Omdat de PvdA, de SP en de Christen-
Unie zich al eerder tegen de gluurver-
hoging hadden uitgesproken lag het 
voor de hand dat de gluurverhoging 
controversieel zou worden verklaard 
en niet behandeld. De uitslag van de 
stemming luidde uiteindelijk 38 te-
genover 37. Wat de Woonbond be-
treA geeA die uitslag op zich al aan 
dat het wetsontwerp controversieel 
is. Het wachten is nu op de behande-
ling van het wetsvoorstel door de 
Eerste Kamer. Het kan zijn dat die het 
wetsontwerp uiteindelijk toch nog 
afstemt. 
 
Bron: www.woonbond.nl 

VOORHOUT - De Voorhoutse bibliotheek is welkom in Agneshove. Welzijn 

Teylingen gaat deze week in 

gesprek met het biebbe-

stuur over een eventuele 

samenwerking. 

 

Welzijnsdirecteur Ruud 

Eveleens heeA een mail ge-

stuurd naar de gemeente-

raad waarin hij met een op-

lossing komt voor de voor-

genomen slui4ng van de 

Voorhoutse loca4e. ,,Wij 

hebben in Agneshove een 

ruimte waarin wat compu-

ters staan die we gebruiken 

voor seniorweb, een cursus 

om ouderen wegwijs te ma-

ken met de computer. Die 

cursus geven we een paar 

keer per jaar en voor de rest 

staat die ruimte leeg.’’ 

 

Bron: Leidsch Dagblad 

‘Je eigen appartement en als de demen*e vordert, hoef je niet te verhuizen.’ 

Voorhout: woonzorgcentrum Bolero deze 

zomer open 

Bieb welkom in Agneshove Voorhout 

VOORHOUT - Geen kant-en-klare prak, maar een zelf gekookte maal4jd. Je 

eigen appartement en als de demen4e vordert, hoef je niet te verhuizen. In 

Voorhout gaat deze zomer een nieuw woonzorgcentrum voor dementeren-

den open: Bolero. 

Projectleider Laura Vrijenhoef staat te trappelen om de nieuwe bewoners te 

ontvangen. ,,We hebben eind maart het huurcontract getekend, maar we 

moeten nog verbouwen.’’ 

Het gebouw aan de Ravellaan in Voorhout is namelijk ooit gebouwd als ap-

partementencomplex. Maar vanaf deze zomer komen er 32 demente oude-

ren te wonen. Er komen appartementen met een eigen badkamer, maar er 

zijn ook eenpersoonskamers. Mensen die daar komen te wonen, delen een 

badkamer met de buurman of -vrouw. 

Bron: Leidsch Dagblad, foto: HDC Media 

10 



Een gedachte die velen van u waarschijnlijk herkennen. Een aantal Teylingers 

heeA in de loop van de jaren die gedachte omgezet in een concreet en suc-

cesvol ini4a4ef. Hierbij zijn ze de uitdaging aangegaan om plannen te maken, 

par4jen te betrekken en geld te verzamelen om hun ideeën te realiseren. 

Voorbeelden van wijkini4a4even zijn: het opknappen van een plein, het orga-

niseren van een buurtac4viteit of het beplanten van openbare borders. Uit de 

ini4a4even blijkt dat u met standvas4gheid en doorzeSngsvermogen meer 

kunt bereiken dan u misschien denkt. 

 

Als wijkregisseur kan ik u helpen om uw idee concreet te maken, u in contact 

brengen met soortgelijke ini4a4even of routes naar financiering wijzen. Waar 

mensen daadwerkelijk iets willen gaan doen, waar kansen van slagen liggen, 

daar zal ik hulp bieden Het maakt niet uit of uw idee groot of klein, langdurig 

of kort is. Als u daadwerkelijk uw schouders ergens onder wilt ze1en, kom ik 

u helpen! 

 

U kunt mij bereiken via het e-mailadres 

wijkregisseur@teylingen.nl of bellen met 14 0252 (kengetal niet nodig). 

Ook vindt u meer informa4e op www.teylingen.nl. 

 

Bart van Konijnenburg  

Wijkregisseur 

Op Koninginnedag bieden veel kinderen weer oude spullen te koop aan op de 

vrijmarkt. Wethouder Leo van der Zon gaf dinsdag 1 mei het startsein voor de 

Wecycle ac4e voor elektrische apparaten en spaarlampen. HeeA u na de Ko-

ninginnedag na afloop toch nog elektrische apparaten niet verkocht, gooi ze 

dan niet weg, maar lever ze later in bij de milieustraat in Sassenheim of Voor-

hout. 

 

Recycling doen we samen 

Recycling is heel belangrijk. Want door recycling behouden we de grond-

stoffen voor genera4es na ons en hoeven er minder grondstoffen te worden 

on1rokken aan de natuur. Ook komen de schadelijke stoffen niet terecht in 

het milieu. Van kleine elektrische apparaten wordt 75% gerecycled. 

Spaarlampen zelfs meer dan 90%. Kunststoffen, ijzer, glas, koper: het worden 

na recycling allemaal weer nieuwe grondstoffen. Maar dan moeten de appa-

raten en spaarlampen wel apart worden ingeleverd. 

Per jaar verdwijnt hiervan echter 2 kilo per persoon in de vuilnisbak. Hiermee 

gaat 33 miljoen kilo verloren voor recycling. 

 

Samen met Wecycle willen we dit tegengaan. 

 

Bron: www.teylingen.nl 11 

‘ZOU HET NIET MOOI ZIJN ALS IEMAND DAAR 

ZIJN SCHOUDERS ONDER ZET?” 

Vorstelijke behandeling voor overgebleven ap-

paraten 

Bart van Konijnenburg 

Wethouder Leo van der Zon 



Ik wil ook wonen 
 

Huishoudens die gezamenlijk meer 

verdienen dan 34.085 euro (ne1o 

ongeveer 1800 euro per maand) 

komen (2012) niet meer in aanmer-

king voor een andere sociale huurwo-

ning. Voor woningzoekende huishou-

dens met een inkomen net boven die 

grens is dat een groot probleem. Ze 

verdienen ‘te veel’ om betaalbaar te 

kunnen huren, maar kunnen in de 

koopwoning of in de vrije huursector 

ook niet terecht. Via 

www.ikwilookwonen.nl verzamelt de 

Woonbond meldingen van gedupeer-

den. 

huiseigenaren behouden hun hypotheekrenteaArek, ook als zij een aflos-

singsvrije hypotheek hebben. Maar wie per 2013 een nieuwe hypotheek af-

sluit krijgt alleen nog renteaArek als hij jaarlijks gaat aflossen. Huurders met 

een inkomen tussen € 33.000 en € 43.000 krijgen jaarlijks 1% huurverhoging 

bovenop infla4e. En de verhuurdersheffing die het vorige kabinet bedacht 

heeA wordt een jaar naar vorig gehaald. In 2013 moeten zij 450 miljoen euro 

betalen. 

 

Nadelig voor starters 

Ook Peter Boelhouwer, hoogleraar ‘housing systems’ en directeur van het 

OTB (TU DelA), heeA stevige kri4ek op het akkoord. Hij ven4leerde op het 

corpora4eforum (Aedes.nl) de mening dat de het beperken van de hypo-

theekrenteaArek tot nieuwe hypotheken (annuitair) zeer nadelig uitpakt voor 

starters op de woningmarkt. ‘Een lichtpuntje is dat het goed is voor de werk-

gelegenheid, omdat veel extra belas4ngambtenaren nodig zullen zijn om alle 

ingewikkelde belas4ngformulieren te controleren.’ 

 

Huren en kopen gelijkwaardig behandelen 

Wat betreA de Woonbond is het van wezenlijk belang dat er een integrale 

aanpak komt voor de problemen op de woningmarkt, waarbij huren en kopen 

gelijkwaardig worden behandeld. Woonbonddirecteur Ronald Paping: 

‘Zonder zo’n integrale aanpak lukt het nooit om de woningmarkt vlot te trek-

ken. Met de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Nederlandse Vereniging van Ma-

kelaars (NVM) en Aedes (vereniging van woningcorpora4es) werken we mo-

menteel aan zo’n voorstel en ik hoop van harte dat het lukt om er al eind mei 

naar buiten te komen, zodat we de standpunten van de poli4eke par4jen nog 

kunnen beïnvloeden.’                

Bron: www.woonbond.nl 

‘Zonder integrale aanpak lukt het nooit om de woningmarkt vlot te trekken.’ 

Val kabinet-Rutte goed nieuws voor huurders 

 

Hugo Priemus vindt dat ‘FC Kunduz een monster heeA gebaard’. Dit schrijA 

de volkshuisves%ngsdeskundige en voormalig hoogleraar in de Volkskrant 

van 3 mei. ‘Wat onmogelijk leek, gaat toch gebeuren: de ontwrich%ng van 

de woningmarkt neemt verder toe.’ 

De kern van Priemus' kri4ek is dat het ontbreekt aan een structurele integrale 

aanpak van de problemen op de woningmarkt. 

De maatregelen die VVD, CDA, D66 ChristenUnie en GroenLinks voorstellen 

bieden geen oplossing, omdat ze het in de woorden van Priemus ‘eens zijn 

geworden over een woningmarktbeleid dat onbeholpen doorknutselt op een 

wijze die we na het bewind van de toenmalige CDA-staatssecretaris van 

Volkshuisves4ng Enneus Heerma al te goed kennen: problemen worden fana-

4ek aangepakt door grotere problemen te creëren.‘ 

Wat zijn de woningmarktmaatregelen uit het Kunduz-akkoord? Zi1ende huis 
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‘Op 19 juni 2012 legt het HBVB-bestuur aan haar leden verantwoording af over 

het gevoerde beleid in 2011.’ 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene LedenVergadering (ALV) van de 

HuurdersBelangenVereniging Bollenstreek (HBVB) op: 

 

Dinsdag 19 juni 2012 

om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur 

in De Voorhof  

Bondstraat 1 

Lisse (tegenover het gemeentehuis) 

 

U kunt uzelf aanmelden voor de vergadering door het invullen van bijgaand 

antwoordformulier en hierop aangeven welke stukken u ter voorbereiding 

van de ALV wenst te ontvangen. Het is ook mogelijk ons een e-mailbericht te 

sturen (info@hbv-bollenstreek.nl).  

 

Wij rekenen ook op uw komst!  

 

 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

2.1 Ontvangen berichten van verhindering 

2.2 Ontvangen verslagen kascommissie HBVB 

3. Vaststellen agenda 

4. Vaststellen verslagen vorige ALV-vergadering 

4.1 Verslag ALV HBVB 21 juni 2011  

5. Powerpointpresenta%e over gevoerd beleid 2011 HBVB  

5.1 Verlenen decharge aan het HBVB-bestuur over het gevoerde 

beleid 

6. Vaststellen financieel jaarverslag 2011 

6.1 Financieel verslag HBVB 2011 

6.2 Verslag kascommissie  

6.3 Verlenen decharge 

6.4 Kascommissie controle boekjaar 2012 

7. Vaststellen begro%ng HBVB 2013 

8. Bestuurssamenstelling 

8.1 Rooster van aAreden* / bestuursverkiezing 

9. Rondvraag 

10. Slui%ng 

 

 

*AAredend volgens rooster en herkiesbaar: Yvonne Baas 

 

Voordrachten nieuwe bestuursleden dienen uiterlijk 12 juni 2012 te worden 

ingediend ten kantore van de HBVB, voorzien van de namen en handtekenin-

gen van tenminste 10 stemgerech4gde leden.  
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dering op 19 juni 2012 



Het SRH-bestuur 

Recente foto’s SRH-bestuur 

geschoten in onze vaste verga-

derloca4e Recrea4ezaal Heem-

wijck te Oegstgeest (Huurders 

Organisa4e HOB) 
Regionale huurdersaangelegenheden Duin- en 

Bollenstreek & woonruimteverdeling Holland 

Rijnland 
De S%ch%ng Regionaal Huurdersoverleg, (www.srh-hr.nl) draait beter dan ooit 

tevoren, dat mogen we gerust stellen! Ook hier wisseling van de wacht in het 

bestuur, maar dat is geen verarming maar een verrijking zou je kunnen zeg-

gen. Want de oud-bestuursleden blijven de nieuwkomers nog een %jdje bege-

leiden en inwerken en nemen vervolgens ziKng in de denktank van de regio-

nale huurdersregionen. We laten de kennis en ervaring niet verloren gaan! 

Scheiden doet lijden, afscheid doet pijn maar in ieder geval veel succes gewenst 

aan allen die nu eindelijk 4jd gaan krijgen voor andere leuke dingen in deze we-

reld. Veel succes bij alles wat je doet! Vanuit diverse aangesloten organisa4es 

zijn nieuwe gemo4veerde bestuurders toegetreden. Zij ze1en alle zeilen bij om 

zich de complexe materie eigen te maken en zij slagen daar voortreffelijk in.  

Waar gaat het over?  

De regionale bouwopgaaf waarbij moet worden voldaan aan de 30% sociaal,  

€ 198.500 (koop) of € 664,66 per maand (huur) bij nieuwbouw, duikt regelma4g 

op. En dan natuurlijk het favoriete onderwerp dat ons al jaren van de straat en 

aan de praat houdt: de woonruimteverdeling. De stuurgroepvergadering, waar-

in alle drie de subregio’s Leiden, Rijnstreek en Duin- en Bollenstreek vertegen-

woordigd zijn, die in april zou plaatsvinden is uitgesteld. Waarschijnlijk waren 

nog niet alle par4jen helemaal klaar voor de nieuwe verordening die het levens-

licht zal gaan aanschouwen.  

Splijtzwam  

Wat de huurdersorganisa4es betreA: vanuit oud-Holland-Rijnland (Leiden en 

Duin- en Bollen) kijkt men anders tegen de verdeling aan dan vanuit de Rijn-

streek maar dat is u misschien al bekend. Dit is een las4g verhaal en geeA veel 

stof tot discussie. Gelukkig is er nog steeds onze rots in de branding in zwaar 

weer en moeilijke 4jden: Hans Weevers van Woonbond Kennis- en Adviescen-

trum. Hij heeA het talent om met alle par4jen on speaking terms te blijven. Dat 

is ontze1end knap onder de gegeven omstandigheden en mede daarom wordt 

hij dan ook enorm gewaardeerd door alle spelers in dit veld.   

Elders  

In Leiden doet men een proef: ‘kleiner wonen met kor4ng’, waarbij de lasten 

van oudere huurders niet al te fors s4jgen bij het verhuizen naar een kleinere 

woning. Zij laten dan een eengezinswoning achter, waar dan weer een gezin in 

zou kunnen. Ook in Katwijk heeA men hier wel oren naar en bovendien wil men 

in Katwijk misschien ook wel de lo4ngmodule overwegen voor een deel van de 

vrijkomende woningen in de sociale sector. 

Wij proberen ons zo goed mogelijk staande te houden in deze woelige materie, 

volgen af en toe een cursus en verslinden alle informa*e die over dit onderwerp 

te verkrijgen is. Dat is de enige manier om de ontwikkelingen en de discussies op 

dit niveau bij te kunnen benen. U hoort van ons! 

Yvonne Baas 

14 



 

 

VAKANTIE! 

Woelige, onrus%ge en las%ge weken 

Een eindeloos lange %jd 

Dagen vol hindernissen en rou%ne 

Stress, ongeduld en een ongelofelijk 

verlangen 

 

En plots is het dan zover 

De hemel klaart op 

Vogeltjes fluiten opnieuw 

Een glimlach verschijnt 

 

Een oase van rust 

De geur van lavendel 

Alles wordt anders 

Mooi, ontspannen en vrolijk 

 

Je welverdiende vakan%e 

Een mooi geschenk 

Een verdiende verpozing 

Geniet ervan zoveel je kan!! 

 

 

Het HBVB-bestuur wenst u een 

fijne zomer toe! 

Advertentiepagina  
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Wijnhoutatwork regelt uw bankzaken, ad-

ministra4e en boekhouding voor een con-

currerende prijs. 

Bel of mail vrijblijvend voor een prijsopga-

ve! 

T 06 12088911 

E wijnhoutatwork@hotmail.com 

I h1ps://www.wijnhoutatwork.vpweb.nl 

NicKel Ruilwinkel  / Goederen & diensten ruilen met gesloten beurs / Thuiszorg op PGB of 

par4culiere basis / 06-19 17 80 92 / www.nickelruiladviesdiensten.nl  



 

Vergeet u niet zich te verdiepen in de regionale woonruimteverdeling? Een complexe 

materie waarover u binnen afzienbare %jd een beslissing zult moeten nemen! Deze 

beslissing heeA verstrekkende gevolgen voor duizenden startende en doorstromende 

woningzoekenden in de gehele regio Holland Rijnland.  

 

Weet u wat een NUGger is? Dat is een NietUitkeringsGerech%gde. Daar zijn er meer 

van dan u denkt. Niet in alle gevallen is het ‘eigen schuld dikke bult’. Vooralsnog doen 

we met z’n allen alsof dit fenomeen niet bestaat want het is een moeilijk oplosbaar 

probleem. Het ligt gevoelig maar toch is het de plicht van u als bestuurders hier eens bij 

s4l te staan. Schuldhulpvragen nemen toe zowel in aantallen als in hoogte van bedragen. 

De voedselbanken kunnen de aanvragen niet meer bijbenen. Jongeren maken hun 

spaarcentjes op, pakken af en toe een klusje zwart, gaan drugs dealen, stelen  of pros4-

tueren zich. Leven op de zak van familie en vrienden lukt een 4jdje maar dat houdt een 

keer op. Dat de ISD Bollenstreek maatregelen bedenkt om de uitkeringsgerech4gden 

aan te pakken in gevallen waar dat mogelijk is, daar is niks mis mee. Bijstand behoort 

aanvullend te zijn daar waar mensen echt niet rond kunnen komen en niet in de gele-

genheid zijn om al dan niet geheel of gedeeltelijk te werken. Passende arbeid moet men 

aanvaarden, uiteraard! Maar ………………. 

 

Door bezuinigingen heeA het UWV veel mensen moeten ontslaan, de werkzoekenden 

hoeven de eerste drie maanden in ieder geval niet meer op persoonlijke hulp van een 

werkcoach te rekenen. Alles gaat nu digitaal, niet voor iedereen een probleem maar 

voor velen is dit een hopeloos geworstel in het oerwoud waarin men de weg nooit 

vindt. Wat zou het toch mooi zijn als er een punt hier in de Duin- en Bollenstreek zou 

zijn waar men WEL geholpen en te woord gestaan zou worden met vragen over werk en 

inkomen. Misschien is dit wel onder te brengen in het Lokaal Loket. Jawel, een deel van 

de vragen zullen daar zeker beantwoord worden. Maar het gat dat ontstaan is nadat het 

UWV is overgegaan op E-dienstverlening is daarmee bij lange na niet gevuld. 

 

Doordat de wachtlijsten van schuldhulpverlening te lang zijn en het UWV minder toe-

gankelijk is geworden, worden budgetvoorlich%ng en hulp bij het zoeken naar werk en 

sollicita%evaardigheden, inmiddels steeds meer door vrijwilligers gedaan die het niet 

over hun hart kunnen verkrijgen dit allemaal zomaar te laten gebeuren. Nee, dit zijn 

geen specifieke huurdersaangelegenheden; het gaat hier om de bestedingskracht en de 

eigenwaarde van mensen. Huurders zijn ook mensen. Als zij hun huur niet betalen volgt 

uiteindelijk uitzeSng. Woningzoekenden komen op deze manier ook niet aan de bak. 

Daklozenopvang is er niet in de Duin- en Bollenstreek. De toename van dit probleem, 

daar wordt niet over gesproken. Bij de Binnenvest in Leiden is de rek er onderhand uit. 

Alles digitaal regelen? Dat valt niet mee als je zelfs niet eens een stopcontact hebt, laat 

staan een PC. 

 

Het zou mooi zijn als de poli*ci in de Duin- en Bollenstreek (liever nog in Den Haag) hier 

eens voor gingen ziDen met z’n allen! Misschien zou men zelf een *jdje op dit niveau 

moeten leven om de problema*ek aan den lijve te ondervinden……………. 

Yvonne Baas 

Voer voor politici, belangrijke bespreekpunten 

vanuit uw burgers 
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HBV Bollenstreek 

Nassaustraat 156 

2161 RX  Lisse 

Postbus 48 

2160 AA Lisse 

Spreekuur: elke dinsdag van 

10.00-12.00 uur 

T 0252-428 426 

E info@hbv-bollenstreek.nl 

I www.hbv-bollenstreek.nl 

Bank: 37.65.38.554 Rabo 

KvK: 28078993 Den haag 

 

Lidmaatschap huurders Stek 

 € 6 per jaar 

 

Niet-Stekhuurders / dona-

teurs vanaf € 6 per jaar  

ONZE ORGANISATIE 


