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                                         Jaarverslag van 2021 
Door de coronapandemie, is er over het jaar 2020 geen jaarverslag gemaakt. 
 
Het volgende jaarverslag gaat dus over het jaar 2021. 
Ook dit jaar zijn wij geconfronteerd geweest met de coronapandemie. Hierdoor kwamen de 
huurdersconsultatie avonden in het gedrang. Allereerst werd er besloten om ze uit te stellen tot september 
2021 maar ook dat lukte helaas niet. Met publicaties in het blad “Meer” dat huis aan huis onder alle huurders 
wordt verspreid, hebben wij u zo veel mogelijk op de hoogte gehouden van alle belangrijke zaken die zich 
gedurende het jaar hebben voorgedaan. Hopelijk spreken wij elkaar nu wel in maart a.s. 
 
Om u inzicht te geven wat uw bestuur het afgelopen jaar voor u heeft gedaan, volgt hier een kort verslag. 
Uw bestuur heeft 5 x vergaderd en 3 maal vergaderd met Meerwonen. Hierin zijn alle belangrijke zaken 
besproken en acties in gang gezet. Zoals bijvoorbeeld de renovatie van de flat Heemwijck. De flat wordt 
dusdanig onderhanden genomen dat de bewoners elders een tijdelijke woning wordt aangeboden. Omdat de 
woningmarkt in Oegstgeest dusdanig is vastgelopen zullen de bewoners met voorrang een andere woning 
worden toegewezen. Omdat de belangen van deze bewoners voor op staat is door uw bestuur en MeerWonen 
en zgn. sociaal statuut opgesteld. In dit statuut worden alle belangen van de huurders van Heemwijck geregeld 
zowel fysiek als financieel. Dit statuut wordt op dit moment met de bewoners gedeeld onder begeleiding van 
een externe adviseur. 
 
De woningmarkt in Oegstgeest. 
 
Zoals u ongetwijfeld weet, is de woningmarkt in Oegstgeest geheel vastgelopen. Met deze wetenschap in het 
achterhoofd werd uw bestuur onaangenaam verrast in februari van 2021 met de aankondiging van de 
gemeente om het leegstaande “hoefijzergebouw” ter beschikking te stellen aan de tijdelijke huisvesting van 
Statushouders en Divorce housing. Omdat wij de huisvesting van o.a. gescheiden mensen, geen urgentie, een 
vorm van ordinair voordringen vonden is het bestuur een protestactie gaan voeren tegen de gemeente 
Oegstgeest. Dat heeft geleid tot perspublicaties, het persoonlijk benaderen van de raadsleden en als klap op 
de vuurpijl hebben wij de prestatieafspraken voor 2021 niet getekend. Dit alles heeft geleid tot heftige 
debatten in de raadsvergaderingen, het elkaar de maat nemen van de raadsleden onderling en uiteindelijk de 
toezegging van de raad dat er op korte termijn 129 sociale huurwoningen zullen worden gerealiseerd. Een 
mooi resultaat. Dat mocht ook wel want er zijn sinds 2014 geen sociale huurwoningen meer gebouwd. U zult 
begrijpen dat u bestuur toe was aan de vakantieperiode.  
 
Helaas niet voor de secretaris. Tijdens een gezellig terras bezoek met 2 fractievoorzitters werd het idee 
gevormd om in een prettige en veilige omgeving voor de raadsleden een discussieavond te organiseren om in 
een informele setting met elkaar van gedachten te wisselen over de totaal vastgelopen woningmarkt. In 
overleg met het bestuur besloten wij om een brainstormavond te gaan organiseren. Een hele klus voor de 
secretaris. Het grote probleem in Oegstgeest is, mede door het jaarlijkse onderzoek naar de groenste 
gemeente van “Elsevier”, dat alle plantsoenen en bomen heilig zijn in Oegstgeest. Dus was de rode draad, hoe 
kun je nu bouwen met behoudt van de aanwezige flora en fauna. Dit werd gelijk ook het thema. Er werd 
gezocht en gevonden een onafhankelijke bespreksleider die voldoende kennis en kunde in huis had om de 
discussie te leiden. Wat niemand voor mogelijk had gehouden, iedereen die werd uitgenodigd, inclusief alle 
fracties, waren die avond aanwezig. Aan de hand van 3 stellingen en 2 prachtige praktijkvoorbeelden hoe je 
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wel kunt bouwen zonder de aanwezige flora en fauna te vernietigen, werden alle aanwezigen geprikkeld om 
op alle facetten van die avond te reageren. Het werd een succes. Helaas werkt de politiek toch weer anders. 
Toen het project “Hofbrouckerpark “in een raadsvergadering werd besproken, was het resultaat dat, op D66 
en Pro na, het plan werd weggestemd. Men vond toch dat het een te grote aanslag was op het park. Op de 
suggestie om met de projectontwikkelaar te gaan praten over een alternatief, reageerde men ook negatief. 
Het gevolg een schadeclaim van Sedos van 9 miljoen euro. Er wordt dus weer gemeenschapsgeld over de balk 
gesmeten.  
 
U zult begrijpen dat uw bestuur niet bepaald vrolijk gestemd was. Maar wij moeten verder. Wij als bestuur 
zullen ons hard blijven maken voor de Oegstgeester woningmarkt. En uw belangen. 
 
Roelofarendsveen en omgeving. 
 
Wellicht bent u op de hoogte dat MeerWonen ook woningen bezit in “de venen “. Ons bestuur bestaat ook 
voor de helft uit huurders uit deze regio. In tegenstelling van Oegstgeest, gaat alles strijk en zet in “de venen “. 
Er wordt gebouwd, het contact met de gemeente is goed kortom, wij in Oegstgeest zijn er jaloers op. De 
prestatieafspraken zijn vastgesteld en getekend zodat het wel snor zit in “de venen “.   
 
Klachten en ontevredenheid. 
 
Uiteraard kunnen wij het niet iedereen naar de zin maken. Maar weest u ervan overtuigd dat uw klachten en 
meldingen van ongerief door ons serieus worden opgepakt. Wij geven dit door aan de manager wonen van 
MeerWonen die dan vervolgens met de huurder contact opneemt om te beoordelen of de klacht terecht is en 
wat wij eraan kunnen doen. Er zal altijd wel een probleem zijn wat wij niet kunnen oplossen omdat er dan 
verschillend over wordt gedacht. Maar nogmaals wij blijven onze best voor uw doen. Aan de hand van een 
actielijst houden wij de vinger aan de pols bij MeerWonen. 
 
Huurverhoging  
 
Ieder jaar, in het voorjaar, hebben wij een vergadering met MeerWonen, over de wettelijk toegestane 
huurverhogingen. Wij proberen uiteraard zoveel mogelijk voor u eruit te slepen wat als resultaat heeft dat de 
verhoging amper hoger is dan de inflatie. 
 
Dit is in grote lijnen wat wij jaarlijks voor u doen.  
 
Bestuur. 
 
Het bestuur heeft vorig jaar April afscheid genomen van Nico van der Meij. Nico was jarenlang de secretaris 
van ons bestuur. In het najaar van 2020 gaf hij aan, vanwege zijn hoge leeftijd, dat hij zich niet meer 
verkiesbaar zou stellen in 2021. Zijn taak werd overgenomen door de huidige secretaris Leo Helsloot. Deze 
vond dat Nico gezien zijn decennialang het bekleden van diverse bestuursfuncties hij beloont moest worden 
met een koninklijke onderscheiding. Die is hem ook toegekend en werd hem in het gemeentehuis van 
Oegstgeest op 26 april 2021 uitgereikt. Na de uitreiking hebben wij nog een leuk afscheidsfeestje voor hem 
georganiseerd. Later in de zomer is hij nog een keer gehuldigd en uitgezwaaid door Meerwonen.  Het bestuur 
bestaat op dit moment uit 5 personen, 3 uit “de Venen” en 2 uit Oegstgeest. Onze wens was om het bestuur 
uit te breiden naar 7 personen. Net voor de jaarwisseling zijn wij erin geslaagd om 1 huurder uit 
Roelofarendsveen en 1 uit Oegstgeest als algemeen bestuurslid op te nemen in het bestuur van Stichting 
Huurders MeerWonen. Daar zijn wij erg blij mee. Wij wensen, mevrouw Eradus en de heer Elffrich heel veel 
succes en inspiratie toe. 
 
 
Leo Helsloot 
 
Secretaris Stichting Huurders MeerWonen 


