
Een moeizame start.                  27 augustus 2020 

 

Het is januari in het jaar 2020 als de Aliantie Burgers Voorschoten ( ABV ) in een buurthuis een 

huurdersvoorlichtingsavond organiseert. 

 

Tijdens die avond werd ons huurders verteld, dat toen de ABV met de wethouder van Voorschoten 

 

de Woonvisie 2019-2022 doornam, zij zich afvroegen waar de huurdersvertegenwoordigers van 

Voorschoten waren. De wethouder vertelde dat er geen echte huurdersvereniging is, maar wel een 

vertegenwoordiger van een bewonerscommissie van Woonzorg en een afgevaardigde van de 

huurdersbelangenvereniging De Eendracht van Woningbouwvereniging de Sleutels uit Leiden. 

In ieder geval, Huurders van de Sleutels hadden een vertegenwoordiging. Weliswaar meer Leids dan 

Voorschotens, maar er was iets. 

 

Daarentegen werden de Woonzorghuurders van de sociale huurwoningen ( 1119 woningen )totaal 

niet vertegenwoordigd. 

 

ABV leider van de avond, Jeroen Weekenborg daagde de aanwezigen uit om een huurdersvereniging 

op te richten. 

 

Drie personen namen de uitdaging aan: Nelleke Botermans, voorzitter; Anita Kharpatoe, 

penningmeester en ondergetekende Peter van Egmond werd secretaris. 

Die avond werd de Huurdersbelangenvereniging Voorschoten ( HBVV ) geboren. 

De eerste vergadering, die wij als vereniging in oprichting hadden, was nog net voor het 

Coronatijdperk. Jeroen en Rob van Engelenburg ( ook ABV ) hielpen ons een beetje op weg met 

informatie die zij onderweg hadden opgepikt. 

 

Het zag er eigenlijk na wat zoeken op internet redelijk simpel uit. 

Stap 1; je vormt een bestuur, zet je doelstellingen op schrift, maak een huishoudelijk regelement. 

Stap 2; meldt je bij Woonzorg met bovengenoemde feiten, vraag adresgegevens huurders zodat je ze 

op de hoogte kan brengen van je bestaan, vraag kennismakinggesprek en de bal gaat rollen. 

Stap 3 meld je bij de wethouder wonen, vraag kennismakinggesprek en het balletje gaat rollen. 

ZO GING HET DUS HELEMAAL NIET. 

 

Woonzorg Voorschoten reageerde , niet op ons aangetekende schrijven. 

Daarna ( op aanraden van de Woonbond ) tot 2 maal toe een aangetekend schrijven gestuurd naar 

de bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland de heer van Boven. 

Geen reactie. 

 

Op internet hadden wij gelezen dat wooncorporaties verplicht zijn om huurdersverenigingen te 

steunen tijdens de oprichting. De financiële middelen en informatie dienen te verstrekken. 

Dit alles gebeurde dus niet. Wij waren stomverbaasd. Hoe kan het dat een wooncorporatie zichzelf 

boven de wet stelt? 

 

 



 

Woonzorg zat duidelijk niet op een huurdersvereniging te wachten. 

Ook bij de gemeente vingen wij bot. 

 

Na een maand wachten konden wij ons eindelijk voorstellen aan wethouder Cramwinckel. 

Vertelde over het probleem Woonzorg en vroegen of hij ons wilde betrekken bij alles wat met de 

woonvisie en woonoverleg te maken had. 

 

Nou..wij moesten maar eerst in gesprek gaan met Woonzorg vond de wethouder., nadat wij hem 

verteld hadden dat Woonzorg niets van zich liet horen. 

We zaten met onze handen in het haar. 

 

Ondertussen had Woonzorg aangegeven tot verkoop van de 1119 sociale woningen over te gaan! 

Paniek! In het verleden zijn duizenden huurders de dupe geworden bij de verkoop van sociale 

woningen. Dat kunnen we niet laten gebeuren. We willen toezicht op de voorwaarden onder welke 

de verkoop gaat geschieden. Het mag alleen aan een corporatie verkocht worden. 

Door flyeren en persberichten hadden wij inmiddels 140 leden, maar nog geen stoel bij de gemeente 

en Woonzorg en dat was nu meer dan nodig! 

 

Gelukkig bracht Jeroen ons in contact met Jacinta Boere van huurdersvereniging de Huurderij uit 

Zoeterwoude. 

 

Jacinta gaf ons veel advies en bracht rust. 

Ook Jacinta vond het te gek voor woorden hoe er met ons werd gesold en schakelde Huurders 

Holland Rijnland in. 

 

Voor ons een verademing eindelijk een club die voor ons op kwam! 

Natuurlijk hadden we overleg met de Woonbond gehad, maar die zet zich alleen voor je in als je lid 

bent. In oprichting konden we niet lid worden. 

 

Nu kwam er schot in de zaak de HHR zocht contact met de ambtenaar wonen en sprak Woonzorg aan 

op hun verantwoordelijkheden. Zij steunden ons ook met de gang naar de notaris,. Na 6 maanden sappelen 

begon het echt te worden! 

 

Nu, na 4,5 maand opeens een teken van leven van Woonzorg. 

 

Geen antwoorden voor ons, wel vragen. 

Gaat er beweging in komen? Wettelijk gezien moet dat wel. 

 

We moeten nog even geduld hebben, maar dan….dan zijn we er eindelijk. 

Jacinta, Jan Arie, Cor Vink en die andere geweldige mensen van de HHR. 

 

Bedankt! 


