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HuurdersWijzer 
 

Beste lezer, 

Nu de vakantieperiode weer grotendeels achter de rug 
is informeren wij u via ons blad graag over een aantal 
inmiddels afgewikkelde zaken en tevens over  zaken 
die in de loop van dit jaar zullen worden afgerond. 

Zoals u bekend hebben wij ons dit voorjaar ingespan-
nen ( met redelijk succes) voor gematigde huurverho-
gingen, een  nieuw Sociaal Statuut (periode 2016 – 
2019) tot stand gebracht almede een nieuwe  Samen-
werkingsovereenkomst met Stek gesloten. 

Wij hebben inmiddels ook een positief advies gegeven 
met betrekking tot de op handen zijnde fusie van Stek 
en Warmunda waarover wij u reeds in onze vorige 
Huurwijzer berichtten. Ook onze collega’s van de zijde 
van het Warmondig platform hebben een positieve 
zienswijze afgegeven. 
Na definitieve goedkeuring door beide Raden van Toe-
zicht (intussen geschied) en andere betrokken instan-
ties worden alle documenten naar het Ministerie van 
wonen gestuurd en wachten wij de finale goedkeuring 
uit Den Haag af. Als alles gaat zoals wij nu verwachten 
zal de fusie per 1 januari 2017 een feit zijn. 
Op dit moment zijn wij druk in gesprek met de betrok-
ken  gemeenten en Stek ( tripartiete overleg waar wij 
als HBV een volwaardige plaats hebben) om prestatie-
afspraken te maken en vast te leggen voor 2017, waar-
bij globaal ook reeds naar de jaren erna wordt geke-
ken. 
Over concrete uitkomsten van genoemd overleg zullen 
wij u in onze laatste huurwijzer van dit jaar nader be-
richten. Ook zullen wij tijdens het komende Algemeen 
Wijkoverleg (zie verder op in dit nummer de details) u 
hierover wellicht al nader informeren en mogelijk in het 
latere najaar ook nog digitaal.  U weet namelijk al lang 
dat wij graag onze achterban zo goed en duidelijk mo-
gelijk willen informeren inzake relevante huurdersza-
ken. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Albert M. Valkenburg, voorzitter HBVB. 



Huurbeleid 2017 
 
Beste mensen, 
 
De zomer ligt weer achter ons. Reden om ons weer te verdie-
pen in wat voor ons staat. 
De H.B.V.B. bereidt zich voor op de fusie tussen Stek met 
Woningcorporatie Warmunda uit Warmond. Ook de fusie 
H.B.V.B met Warmondig (huurderbelangen platvorm, zie op 
pag. 4 en 5 hierover meer) Warmond moet ook op 1 januari 
2017 een feit zijn. Zeker zal U hier meer van horen of lezen. 
 
Waar ik het in deze column met u over wil hebben is wat ons 
allen te wachten staat betreft het huurbeleid van 2017. Na 
jaren lang huurverhoging op huurverhoging. 
 
Het huurbeleid van 2017 

 
Vanaf 1 januari 2017 geldt voor woningcorporaties een nieuw 
huurbeleid dat gebaseerd is op de huursom. 
Dit huurbeleid is gebaseerd op het Sociaal Huurakkoord tus-
sen Aedes en de Woonbond. 
In dit Huurakkoord is afgesproken dat de totale huursom 
jaarlijks niet meer dan 1% boven de inflatie mag stijgen. 
 
Afwijking van het akkoord 

 

Huishoudens met een inkomen boven de  € 38.950  (peiljaar 
2015) wijken hier van af. 
Deze mogen stijgen met 4% boven de inflatie, ongeacht de 
huurprijs die zij nu op dit moment betalen. 
De Woonbond heeft hier over helaas geen akkoord kunnen 
bereiken met Aedes. Wij als HBVB vinden dit net als de 
Woonbond geen goede zaak! Wij zullen dan zeker in gesprek 
gaan met Stek, als deze 4% regeling gehanteerd gaat wor-
den.   
 
De inkomenstoets 

 

De driejaarlijkse inkomenstoets wordt verhoogd naar een 
jaarlijkse inkomenstoets via de belastingdienst. 
De jaarlijkse huursomstijging wordt berekend per kalender-
jaar. Deze huuraanpassingsronde blijft op 1 juli gehandhaafd. 
 
Het nieuwe huurbeleid van 2017 in het kort  

 

1. Jaarlijkse  huurstijging voor zittende huurders. 
2. Huurstijging bij nieuwe verhuring. 
3. Beperking maximale totale huursom (1% boven inflatie) 
per kalenderjaar.                                                       ��� 
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De nieuwste column van 

Henk.  Henk heeft zich binnen 

de HBVB gespecialiseerd in 

deze materie en is ook iedere 

dinsdag tussen 10:00 en 

12:00 uur op het spreekuur  

aanwezig.  

Foto: ANP

Foto: ANP 



4. Differentiëren naar kwaliteit. 
5. Beperking huurstijging per woning. 
6. Nieuwe vorm van inkomensafhankelijke huurverhogingen. 
7. Voorrang voor woningzoekende met inkomens onder de E 
35.739 grens (voorrang mag niet verdrongen worden door 
huishoudens met een inkomen boven de € 35.739). 
8. Rem op liberalisatie. 
 
Wat al van kracht is 

  
1. Verplicht passend toewijzen. 
2. Verruiming woningtoewijzing voor inkomens tot € 39.874 
(prijspeil 2016). 
3. Bevriezing maximale huurgrens in de sociale sector tot en 
met 2018 op  € 710.68. 
 
Prestatieafspraken 

 

In het overleg betreft de lokale prestatieafspraken tussen de 
gemeenten Lisse, Hillegom en Teylingen, Stek Wonen en  
HBVB komt het huurbeleid ook aan de orde. 
 
Op de agenda staat onder andere: 
 
- Functioneren van de lokale woningmarkt  
- Verkoop sociale huurwoningen.  
- Maatregelen betreft de betaalbaarheid . 
- Voldoende voorraad sociale huurwoningen. 
- Maatregelen doorstroming bevorderen. 
 
 Henk de Jonge, bestuurslid HBVB en columnist 

 

Vogelaar 
 

Jaren zaten we met de diverse vergaderingen samen met 
Henk van Dijk om de tafel. Door de recente ontwikkelingen 

binnen Stek is daar een einde 
aangekomen aangezien Henk 
een andere plek binnen de orga-
nisatie heeft gekregen.  
Dus vonden we bij de HBVB dat 
een klein “afscheidscadeau” wel 
op zijn plaats was; een vogel-
boek, want Henk is een echte 
vogelaar, en krakelingen, want 
daar is hij gek op. Veel succes 
op je nieuwe nest Henk! 
 

Het bestuur 
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Wat doe je met een stoel 

waarvan een poot los zit? 

Met een broodrooster die 

niet meer werkt? Of met 

een wollen trui waar mot-

tengaatjes in zitten? 

Weggooien? Mooi niet! 

Ga naar: 

www.repaircafe.nl      

Infobalkje 

Blijf op de hoogte van wat 

er in uw buurt    gebeurt; 

ga naar: 

www.kopjesuiker.org 

Verbeterdebuurt.nl is hét 

meldingsplatform voor de 

openbare ruimte waar ie-

dereen aan kan meedoen. 

Verbeterdebuurt.nl ver-

laagt de drempel voor het 

melden van problemen én 

ideeën voor je buurt. Zo 

kun jij samen met je 

buurt de leefomgeving 

helpen verbeteren. 
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Warmondig, even voorstellen 

Waarschijnlijk heeft u nog nooit gehoord van Warmondig, het 

huurdersplatform van Warmunda, de  fusiepartner van Stek. 

Warmondig is geen vereniging in de zin dat er leden zijn; in 

principe vertegenwoordigt Warmondig alle huurders van 

Warmunda. 

Het platform als zodanig bestaat sinds 2011, toen Warmunda 

de Woonbond betrok bij het opzetten van een nieuwe 

huurdersvertegenwoordiging. Een nieuwe, omdat de oude 

vertegenwoordiging, ook luisterend naar de naam Warmondig 

enkele jaren daarvoor ter ziele was gegaan aan te weinig in-

teresse om in het bestuur deel te nemen. 

Zoals in heel ‘vrijwilligersland’ is het werven van mensen die 

actief mee kunnen denken en doen toch wat problematisch. 

Momenteel bestaat Warmondig uit een groep van 10 mensen. 

Sommigen zijn meer actief dan anderen. Vergaderen doen we 

gemiddeld 6 keer per jaar met de bestuurder. Daar komen 

nog de overleggen bij over de verschillende lopende project-

en. Het is vaak een beetje hollen of stilstaan. 

De laatste jaren gebeurt er veel in Warmond; nieuwe sen-

iorencomplexen zijn gebouwd en momenteel staan er in twee 

straten sloop- nieuwbouwprojecten gepland op korte termijn. 

Een derde groot project staat nog wat meer in de beginfase, 

maar de plannen hiervoor zijn al verdergevorderd. Ook 

worden verschillende wijken gerenoveerd. De huurmarkt in 

Warmond moet in beweging blijven, daar heeft het in het 

verleden wel eens aan ontbroken.  Zoals Warmunda aan heeft 

gegeven te willen fuseren omdat zij te klein en te kwetsbaar 

is, geldt dat zeker ook voor Warmondig.                        ��� 

We geven de 

pen door aan: 

Deze keer is het de 

beurt aan het huurders-

platform van Warmond. 

Anders dan in Lisse of 

Hillegom en Teylingen 

heeft men hier een plat-

form met een aantal 

vrijwilligers die de be-

langen van de huurders 

uitstekend vertegen-

woordigen. 

Voorzitter Ingrid Tijsen 

stelt zichzelf even voor. 

Warmondig 



10 Vrijwilligers lijkt heel wat, maar meestal zijn we niet com-

pleet en waar de een meer affiniteit heeft met het ene 

onderwerp en een ander weer met een heel ander 

onderwerp, is het toch moeilijk om tijd te vinden om bij te 

scholen en interessante, door de Woonbond georganiseerde 

themabijeenkomsten bij te wonen. Daarbij komt dat de over-

heid de huurdersorganisaties steeds meer zeggenschap 

geeft, wat ook verplichtingen geeft. Er wordt steeds meer 

gevraagd van huurdersorganisaties. 

Hoewel  Stek en Warmunda voornemens zijn om de fusie per 

1 januari 2017 te laten plaatsvinden, is dat voor het even-

tuele samengaan van HBV en Warmondig geen must. We zijn 

momenteel in een verkenningsfase wat we voor elkaar kun-

nen betekenen. Waar de fusie van beide corporaties een kans 

is om meer professsionaliteit en meer slagkracht te creëren 

in een groter werkgebied in de Bollenstreek, kan een fusie 

van HBV en Warmondig ook inhouden dat we elkaar kunnen 

aanvullen en de werkdruk wat kunnen verdelen. 

De eerste gesprekken zijn positief verlopen en binnenkort 

hopen we tot afspraken te kunnen komen. Of dat nu een 

fusie van beide organisaties is, of eerst voorlopig nog nauw 

samenwerken,  het is zeker geen overhaast proces. 

Voor huurders van Warmunda zal er niet zoveel veranderen 

op het eerste gezicht. De dienstverlening is bij Stek al meer 

gedigitaliseerd en wat meer up to date. In Warmond blijft 

voorlopig nog de mogelijkheid tot het bezoeken van een con-

tactpunt; Warmonders hoeven niet ineens naar Lisse om bij 

de corporatie binnen te lopen. 

Warmondig heeft er alle vertrouwen in dat de fusie goed zal 

verlopen en dat het samengaan van Warmunda met Stek ook 

voor Warmond positief uit zal pakken. De belangen van War-

mond blijven goed vertegenwoordigd, zoals Warmondig dat 

de laatste jaren met veel plezier gedaan heeft. 

Het zal misschien voor sommigen even wennen zijn niet 

langer een huurder van Warmunda te zijn, maar van Stek, 

anderen zullen er weinig verschil in ervaren. Een nieuwe start 

in 2017 is in elk geval iets wat we positief tegemoet zien. 

Ingrid Tijsen, Voorzitter Warmondig 
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FUSIE WARMUNDA EN 

STEK WEER STAP DICH-

TERBIJ 

In de maand augustus 

hebben wij positieve 

adviezen ontvangen 

over onze fusieplannen 

met Stek van de huur-

dersorganisaties,  de 

gemeenten Teylingen, 

Lisse en Hillegom en het 

personeel. Op basis 

hiervan hebben op 30 

en 31 augustus de Raad 

van Toezicht van War-

munda en de Raad van 

Commissarissen van 

Stek goedkeuring gege-

ven aan het besluit om 

te fuseren. Hiermee is 

de interne besluitvor-

ming afgerond, maar 

start de goedkeurings-

procedure bij de Autori-

teit Wonen van de In-

spectie Leefomgeving 

en Transport, cq de Mi-

nister van Binnen-

landsezaken en Konink-

rijkrelaties de heer 

Blok.   

We verwachten die bin-

nen 8 tot 10 weken te 

ontvangen.  
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CreaBIJa Wim de Ridder 
 
Een tijdje terug kwam de heer Mondriaan van HBVB bij 

Stek de hal binnenlopen met een stapeltje Huurderwij-

zers onder zijn arm. Gekscherend zei ik tegen Bert dat 

het mij opviel dat niet veel mensen van Stek een stuk-

je schrijven in de HW.  Dus, hier mijn verhaal. 

Ik ben in 2003 in dienst gekomen bij Stek, in het onderhoud 

dat ik erg leuk vond  omdat je de huurder kunt helpen met 

hun reparatieverzoek. Doordat je bij de huurder thuiskomt 

bouw je een band op met de huurder. In de afgelopen jaren 

bij Stek heb ik diverse functies doorlopen. Op dit moment 

werk ik op de afdeling Service en Advies , deze afdeling is in 

2014 ontstaan door het samenvoegen van drie functies 

(telefonistes, verhuurconsulenten en planners). Ik zal in het 

kort proberen te vertellen wat we op deze afdeling allemaal 

doen; huurders en niet huurders mailen en bellen ons en ko-

men met de meest uiteenlopende vragen zoals bijvoorbeeld 

over het woonverdeel-systeem  Woningnet Holland Rijnland , 

Passend toewijzen, reparatieverzoeken, overlast, urgentie 

aanvragen, scheidingen, nieuwbouw, tijdelijke verhuur, 

snoeien van bomen  en nog veel meer.  

Op de afdeling zeggen wij wel eens tegen elkaar dat de afde-

ling Service en Advies het hart van het bedrijf is omdat bijna 

alle vragen en telefoontjes van huurders, bedrijven en nog 

veel meer op deze afdeling binnenkomen. Als het bijvoor-

beeld een  keer gestormd heeft of een langere periode gere-

gend heeft dan zijn er direct veel meer telefoontjes te ver-

werken. Het gebeurd wel dat er op een drukke dag zo’n 250 

telefoontjes binnenkomen, u begrijpt wel dat het dan be-

hoorlijk aanpoten is met het gehele team. 

Als we een bewoner aan de telefoon of aan de balie krijgen is 

het soms ook moeilijk voor een huurder of niet huurder om 

hun probleem aan een vreemd persoon uit te leggen, het 

gaat regelmatig over scheidingen of overlijden, huurachter-

stand of net je baan verloren. Je probeert je  steeds in te le-

ven in de gevoelens van diegene waar je het gesprek mee 

voert. We moeten de hele dag schakelen van de ene vraag 

naar de andere, dit is best vermoeiend maar ook wel weer 

erg leuk, zeker als de klant met een goed gevoel weer naar 

huis gaat.                                                                  ��� 

Deze keer weer eens 

iets heel anders. 

Omdat ook Stek-

medewerkers net 

mensen zijn laten 

we eens een heel 

andere kant zien-

Wim de Ridder laat 

zich eens van een 

heel andere kant 

zien als hij zijn 

werkkloffie uit 

doet..Wim blijkt een 

echte kunstenaar te 

zijn... 



Na werktijd 

Ik ben een echt gezinsmens en ben daarom graag thuis 

waar ik me lekker kan ontspannen na een hectische werk-

dag.  Mijn kinderen studeren allebei nog en wonen gezellig 

nog thuis.  Het is bij ons net het huishouden 

van Jan Steen, mijn kinderen komen soms 

op verschillende tijden thuis van school of 

werk of moeten weer gaan sporten waar-

door ze ‘s avonds vaak niet meeeten als wij 

eten, dit  geeft gezellige drukte. Ook wan-

delen we erg veel en graag met onze hond 

Wolf, de naam doet denken aan een grote 

hond maar niks is minder waar, het is na-

melijk een kleine witte Maltezer. We lopen 

graag door de bossen en bergen in Duits-

land, Oostenrijk en Italië en met zijn kleine 

pootjes loopt hij net zoveel kilometers als 

wij, vaak heb ik het gevoel dat wij vermoeider zijn dan Wolf 

als we terug komen van een stevige bergwandeling. 

Ik kom eigenlijk altijd tijd tekort omdat ik erg veel hobby’s 

heb, ik vind tuinieren erg leuk en heb mijn tuin zelf aange-

legd. Jaren terug heb ik een grote natuurvijver gemaakt in 

de tuin waardoor er kikkers in de vijvers leven die in het 

voorjaar onder een hoop gebrul kikkerdril neerleggen. Ook 

heb ik nu voor het 2e jaar jonge salamanders in de vijver, 

dit is erg leuk. Ik moet ze wel bijvoeren omdat er anders 

niet genoeg eten in de vijver is.  Ik ga daarom regelmatig in 

de zomermaanden watervlooien vangen in de 

sloot, dit wordt in een korte tijd opgepeuzeld.  

Misschien heeft u mij wel eens door Lisse 

zien fietsen met een schepnet onder de arm. 

Ook volg ik al een  paar jaar cursussen om 

glas in lood te maken en ook Tiffany hoort 

hier  bij, het  is een tijdrovende hobby maar 

wel een heel leuke hobby. Hiernaast een Tif-

fany-werkstuk , ooit getekend door de kun-

stenaar Escher. Wanneer ik weer een werk-

stuk klaar heb dan is er gelijk weer de drang 

om aan een nieuw werkstuk te beginnen. 

Wim de Ridder, medewerker Stek Wonen 
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Like ons op facebook 

en blijf op de hoogte 

van de laatste ontwik-

kelingen: 

www.facebook.com/

huurderbelangenver-

enigingbollenstreek 



Patrimonium 

Het is alweer even geleden, maar achter de schermen is er al 
veel gebeurd. De renovatie van de woningen en de nieuw-

bouw waren  klaar , maar we hadden ook 
nog een leeg gehaalde speeltuin en een 
gebouwtje die erg veel achterstallig on-
derhoud had. 
En mede omdat we een buurtje zijn in 
Hillegom die nogal achteraf ligt vonden 
wij het heel belangrijk dat er weer een 
leuke speeltuin kwam , maar ook een ge-
bouwtje waar weer leuke activiteiten  ge-
organiseerd kunnen worden, 
Maar de woningbouw wilde het gebouwtje 
niet en had plannen het te gaan slopen. 

Daar waren we het natuurlijk niet mee eens  en samen met 
de kinderen en veel bewoners  zijn we daartegen in verweer 
gegaan.  

 
Maar zelfs toen kwamen we er  met de 
woningbouw niet uit en hebben we de  
gemeente om hulp gevraagd, want wij 
wisten niet meer wat we konden doen. 
Er waren handtekeningen verzameld  en 
zelfs de media hadden we benaderd, 
maar het bleef stil. De gemeente heeft 
ons toen geholpen 
door ons een mediator 
toe te wijzen. 

Dhr. Hans van Hinte is samen met ons om 
de tafel gaan zitten met de woningbouw en 
na maanden van overleg  heeft  de wijk nu 
weer  een speeltuin vereniging  genaamd   
Buurt- en speeltuinvereniging de Ka-

pertjes   en een gebouwtje wat mag blij-
ven  bestaan en waarvoor de woningbouw 
een budget heeft gegeven voor het reno-
veren ervan. 
En daar zijn we nu volop mee bezig , zowel 
de speeltuin als het gebouw wordt flink 
aangepakt. 
 
Er moet best wel veel gebeuren  en geluk-
kig is er ondertussen al veel gerenoveerd. 
We hebben alweer een nieuw dak, er zijn 
lateien geplaatst en binnen zijn we al be-
gonnen aan het opknappen van al het hout 
werk.                                              ��� 
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Al met al hopen we met een paar maanden klaar te zijn met 
het gebouw en kunnen we ons gaan concentreren op de speel-
tuin want ook daar moet een hoop gebeuren. 
Verplaatsen van toestellen , het aanschaffen van nieuwe toe-
stellen om voor iedere leeftijd iets te hebben. Voorlopig zullen 
wij ons niet vervelen, maar genieten van hetgeen we al be-
reikt hebben. 
 
Saskia Beelen, Patrimonium Hillegom 

 

Uitnodiging AWO 

Op 19 oktober 2016 is er weer een Algemeen Wijk Overleg. 

Hierbij worden de bewonerscommissies en dergelijke van Stek 

uitgenodigd om samen met de HBVB van gedachten te wisse-

len. Wilt u via ondertaande kaart aangeven of u komt, met 

hoeveel personen en van welke BC u bent?  

De locatie is ditmaal Restaurant de Nachtegaal, Heereweg 10 

2161AG in Lisse. De aanvang is 19:30u (zaal open 19:00u). 

De agenda wordt toegestuurd of bij binnenkomst uitgereikt. 

Uiteraard mag u zich ook via de email aanmelden:             

info@hbv-bollenstreek.nl 

Mocht u na aanmelden toch verhinderd zijn, wilt u ons dit dan 

nog laten weten? Dit i.v.m. onze catering en inkoop. 

 

 

 

Graag wil ik mij langs deze weg aanmelden voor de AWO van 19 oktober 2016*. 

Mijn naam is: __________________________________________ 

Adres + pc: __________________________________________ 

En ik/wij komen met  ______  personen. 

Speciale wensen: _______________________________________ 

* aanmelden voor 12 oktober! 

2016 



Troeptrimmen met de HBVB        
   

Een bericht uit de plaatselijke krant vertelt dat Bert en Rita 
een beetje verslingerd zijn aan het troeptrimmen. Ze doen 
het voor de derde keer en binnen een uur zijn er 2 vuilniszak-
ken met zwerfafval verzameld.  

De vertrekplek was het buurthuis Salvatori en ging via de 
Keukenhofdreef, Mendeldreef, Nassaustraat, van der Veld-
straat en weer terug naar het buurthuis. Onderweg krijgen de 
geïnteresseerden uitleg over wat de bedoeling is en dan gaan 
de duimpjes al snel omhoog.  Gek eigenlijk dat dit leuke initi-
atief zo weinig aandacht en deelnemers heeft, maar dit stukje 
Lisse is in ieder geval weer even schoon. 

Lees het hele verhaal online nog eens na op: 
http://www.nieuwsvanhier.nl/bericht.phpbericht_id=42148#.V9vbkPmLRpg 

Bron: nieuwsvanhier.nl.  

Foto: Flashlight Fotografie 
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 Huurders Belangen Vereniging Bollenstreek 

 Antwoordnummer 342 

 2160 VB  Lisse 

Postzegel  

niet nodig 

HBVBollenstreek       

Nassaustraat 156      

2161 RX  Lisse 

Postbus 48 2160AA Lisse  

Spreekuur: dinsdag van 

10:00-12:00 uur  

Tel: 0252-428 426 

info@hbv-bollenstreek.nl 

www.hbv-bollenstreek.nl 

Bank: NL 69 RABO 0376 

538 554                   

KvK: 280 78 993 R’dam 

Lidmaatschap huurders 

Stek: € 0,50 p/mnd.    

Niet-Stekhuurders & do-

nateurs vanaf € 6 ,00 p/j.                          

Teksten, foto’s en redac-

tie: HBVB-team, tenzij 

anders vermeld (zie 

bron).             



HBVBoekenkast 
 
Hoe krijg je mensen enthousiast? Hoe zorg je 
voor meer verbinding en initiatieven in je buurt, 
dorp, stad of organisatie? Hoe creëer je een 
spontane beweging die steeds meer mensen en 
acties verbindt? Laat je inspireren door 
'Bruisen, Brouwen, Binden!' en ga aan de slag 
met de BRUISmethode. 
Zou het niet geweldig zijn als je een proces op 
gang kunt brengen dat een heel eigen leven 
gaat leiden? Waarbij mensen actief worden en 
gaan samenwerken? Waarbij het proces als 
vanzelf doorgaat, zonder dat je er veel tijd en 
energie in hoeft te stoppen? Dat is de kracht 
van de BRUISmethode. Brouwen en bruisen zijn 
de metaforen in dit boek voor alles wat gaat 
om levendigheid, enthousiasme, plezier, creati-
viteit en actie. Onmisbaar als je mensen op een 
natuurlijke manier wilt binden aan je initiatief, 
buurt of gemeente. Dit handboek helpt je bij 
het verbinden en enthousiast maken van men-
sen, bijvoorbeeld als bewoner in een buurt, als 
sociaal ondernemer, als welzijnswerker, wijkcoördinator of 
bestuurslid van een vereniging. 
Veel plezier! 
 
Uitgeverij: Gouden Initiatieven ISBN: 978-90-825176-0-6 

 

Veranderen doen we samen met gemeentes, organisaties en 
inwoners. Die inwoners doen ontzettend veel in de vijf bollen-
gemeenten. Laat u inspireren door de vele en mooie initiatieven. 
Heeft u zelf of uw organisatie een initiatief? Of loopt u al langer met 
een idee maar weet u niet waar te beginnen?  
Neem eens contact op met de wijk- of buurtregisseur in uw gemeen-
te: 
http://www.verander-samen.nl/een-goed-idee/  
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Supermarkt Super M.A.C. 0252 - 347 744 

Koninginneweg 81 Lisse   

Wij bezorgen ook uw boodschappen  

of zorgen dat het voor u klaar staat! 

Blokhuis 20 Lisse 

lisse@baristacafe.nl 

(0252) 75 18 43 

Ook breakfast & high tea! 

Hoofdstraat 34b 2181 ED  Hillegom 0252-522287  

Pannenkoeken 

Hightea 

Verjaardag 

Themaavond 

Oostenrijkse    

specialiteiten 

Soepen 

 

Huur bij ons een eigen winkelkraam en wij verkopen uw          

gebruikte, zelfgemaakte of nieuwe spullen voor u.     

info@mijnwinkelkraam.nl   

Mijn winkelkraam Hoofdstraat 65-67 Hillegom 0252-514385  

MIJN WINKELKRAAM 

Hoofdstraat 93 

2181EC Hillegom  

0252-517210               

hillegom@readshop.nl 


