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Oud &
Nieuw

Een nieuw gezicht voor u op deze plek! Mijn naam
is Wijnand Fassotte. Ik heb in oktober het stokje
tijdelijk overgenomen van Gerda van den Berg. Zij
is na meer dan 10 jaar inzet voor de Sleutels met
pensioen gegaan.
De Sleutels heeft grootse plannen waar het gaat
om nieuwe woningen bouwen en bestaande
woningen verduurzamen. Aan mij de taak om te
onderzoeken hoe we dat de komende jaren het
beste kunnen doen.
Maar voor nu ben ik even hoofdredacteur van dit
blad. In deze editie kijken we vooruit, maar we blikken ook terug. Kortom Oud & Nieuw. Een toepasselijk thema nu de feestdagen voor de deur staan.
Iedereen heeft zo zijn eigen tradities aan het
einde van het jaar. Bent u zo iemand die zelf de
oliebollen bakt? Misschien heeft u een heel
kerstdorp in uw woonkamer. Of doet u helemaal
niet aan kerst? Steekt u graag vuurwerk af op
31 december? Of heeft u er juist een hekel aan?
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Open Monumentendagen in de Kooi
Was u erbij, in 1946?

In unieke, pas opgedoken filmbeelden uit 1946
is de heropening van de Speeltuinvereniging
Oosterkwartier te zien. De film staat op de
website van Stichting Erfgoed Leiden
www.erfgoedleiden.nl/speeltuindekooi.
Omdat veel van onze huurders al generaties
lang in de Kooi wonen, is het goed mogelijk dat
u bekenden of familie op de filmbeelden ziet.
Bij ons thuis zijn de feestdagen altijd gezellige
tijden. We hebben een fijn thuis en ons gezin is
gezond. Ik heb dus veel om dankbaar voor te zijn.
Het zijn ook dagen waarin ik extra aandacht
besteed aan de mensen om ons heen. Want niet
iedereen heeft het even makkelijk. Aandacht voor
je buren of de mensen waarvan je weet dat zij
juist deze dagen eenzaam zijn of het moeilijk
hebben omdat zij iemand die overleden is erg
missen.
Vanuit de Sleutels geloven we ook in aandacht
voor elkaar. Het draagt bij aan een fijnere buurt en
aan een goed thuis gevoel. We nodigen u uit om
ook aandacht te geven aan uw omgeving. Hoe?
Daarover leest u meer verderop in dit blad.
Ik wens u hele fijne feestdagen en
een gezond en mooi nieuw jaar.
Wijnand Fassotte
interim directeur-bestuurder
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Projectleider Sandra van Straaten was voor 1 dag gids in
de Oude Kooi

Laat het ons weten! Dan hebben we een leuk
kadootje voor u. Mail naar
redactie@desleutels.nl of bel (071) 516 26 36.

Tijdens de Open Monumentendagen 2021 waren
er rondleidingen langs het renovatieproject
de Centrale Blokken in de Kooi. De monumentale
gevels zijn in oude glorie hersteld en laten dus
goed zien hoe het vroeger was. De projectleider
en de architect wisten belangstellenden enthousiast mee te nemen in de geschiedenis.

Voorrang voor senioren en gezinnen
Samen met Ons Doel en Portaal wil de Sleutels de doorstroming op
de woningmarkt bevorderen. Zodat iedereen kan wonen in een
huis dat bij zijn of haar situatie past.
Dat doen we de komende
tijd door:
•	voorrang aan senioren te
geven op een sociale seniorenwoning, als zij een sociale
eengezinswoning achterlaten
•	voorrang aan gezinnen te
geven op een sociale eengezinswoning, als zij een sociale
huurwoning achterlaten.
Het is een proefproject om te
kijken of dit een goede manier

MijnSleutels • december 2021

is om de doorstroming op gang
te krijgen. De voorrang geldt
voor alle huurders van de 3
corporaties.
Inmiddels hebben 6 seniore
huishoudens een nieuwe
woning geaccepteerd. Daarmee zijn er 6 eengezinswoningen vrijgekomen. Plus 2
huurwoningen die gezinnen
achterlieten voor een eengezinswoning. Een mooi begin!
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Wijkbeheerder nodig?
Een goed thuis gaat verder dan
de voordeur. De wijkbeheerders zijn er om u daarbij te
helpen. Zodat ook uw
wijk een fijne plek is om
te wonen. Dit doen zij
samen met collega’s,
gemeente, politie,
collega-corporaties en
andere organisaties.

Kijk op www.desleutels.nl/wijkbeheerders
of bel (071) 516 26 36.

Van der Velden,
een nieuwe naam
voor rioleringsbeheer

Conditiemeting:

Misschien heeft u wel eens problemen gehad
met verstoppingen, lekkage of stank. Dan kwam
één van onze partners in rioolbeheer langs om
dit op te lossen.

De Sleutels vindt een goed thuis belangrijk. Dat
betekent dat er ook af en toe onderhoud aan
onze woningen nodig is. Om te weten wanneer er
onderhoud nodig is, gaan we al onze complexen
inspecteren: een zogenaamde conditiemeting.

Per 1 januari gaan wij met een nieuwe partner
werken: Van der Velden Rioleringsbeheer. Als er
een medewerker van Van der Velden bij u aan de
deur komt, kunt u vragen om een legitimatie.
Bij twijfel belt u ons via (071) 516 26 36.
Voorkom de eerste verstopping van het nieuwe
jaar: gooi het frituurvet NIET in de wc of wasbak!

Nieuw toegangsysteem

Geldzorgen?
De feestdagen staan voor de deur. De duurste
maand van het jaar. Dat kan extra lastig zijn, als
u elke maand al aan het puzzelen bent om rond
te komen.

voorkom bijbetaling op uw jaarnota energie!

De energielasten gaan mogelijk met
honderden euro's per jaar omhoog

Voorkom problemen met bijbetaling
en controleer uw huidige contract
met uw energiemaatschappij. Pas zo
nodig uw maandelijkse voorschot
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Als uw woning of complex aan de beurt is,
ontvangt u daar vooraf een brief over. Een
inspecteur onderzoekt de buitenkant van de
woning (zoals muren, kozijnen, bergingen,
achterpaden en dergelijke). Bij appartementen
kijkt hij ook naar de hallen en bergingsgangen.
Elk onderdeel krijgt een score.
De inspecties zijn van december 2021 tot en met
december 2022.

Energieprijzen:

aan, zodat u bij de afrekening geen
vervelende naheffing krijgt.

Betaalt u maandelijks een voorschot
warmte via uw servicekosten?

Dan ontvangt u via de Sleutels elk jaar
een afrekening voor uw individuele
warmteverbruik. Deze is te herkennen
aan een bijlage van Techem Energy
Services of VWV Energy Services B.V.
Wij hebben u inmiddels een brief
gestuurd over de mogelijkheid om uw
voorschot te verhogen.
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Tussen de 13 en 17 jaar
en wat bijverdienen?

Hoe gaat zo’n conditiemeting?

Wanneer beginnen de metingen?

Meerdere van onze flats krijgen - naast de
huidige bediening met sleutel - een
nieuw gebruiksvriendelijk toegangssysteem. Bewoners krijgen een zogenaamde druppel (een rond kunststof plaatje).
Als dat tegen een sensorplaatje bij de
entree aangehouden wordt, gaat de
hoofdentreedeur open. Handig als je bijvoorbeeld je handen vol hebt, of slecht ter been bent.

Miljoenen huishoudens krijgen te
maken met energieprijzen die hard
omhooggaan. Dit geldt voor zowel
huishoudens met een variabel
energiecontract als huishoudens
met een aflopend vast contract.

wanneer is onderhoud
aan uw woning nodig?
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Herkent u dit? En wilt u dit graag veranderen?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met één
van onze woonconsulenten. Samen met u
bespreken wij wat er mogelijk is. Hiervoor
werken wij nauw samen met
meerdere instanties, waaronder het team Eerste Hulp
bij Geldzorgen. U kunt de
woonconsulenten
bellen voor een
telefonisch advies via
(071) 516 26 36. Het is
ook mogelijk om een
afspraak te maken voor
een gesprek bij ons op
kantoor of bij u thuis.

Onze collega’s met Jong Wijktalent

Heeft u een tiener die wel een bijverdienste kan
gebruiken? Dan is werken bij Jong Wijktalent
misschien iets voor uw kind.
Jong Wijktalent is een project van SOL. Het wordt
betaald door de Sleutels, Ons Doel en Portaal.
Het is een leerplek voor stagiaires en jongeren,
waarin ze voorbereid worden op het werkende
leven. Want hoe doe je dat eigenlijk, werken?
Met Jong Wijktalent doen jongeren een eerste
werkervaring op, onder begeleiding van een
stagiaire. Ze leren met geld en loon omgaan en
hoe het is om (samen) te werken. Met het werk
maken ze de wijk leefbaarder voor iedereen.
Tuinieren, afval prikken of winkelwagentjes
opruimen. Daarnaast brengen ze brieven rond in
de wijk of verzorgen de hapjes bij bijvoorbeeld
de opening van een nieuw pand.

Interesse?

Scan de QR-code!

5

DE•PLEK

Aandacht maakt
een fijne buurt
De feestdagen staan voor de deur. Dat is een mooi
moment om extra naar elkaar om te kijken. Van
een beetje aandacht knapt namelijk iedereen op.
Ook de buurt!

Stuur een kaartje

Kent u iemand in uw omgeving die het moeilijk
heeft? Wij hebben bij dit artikel speciaal daarvoor
een uitneembare wenskaart gedaan. Schrijf er
een wens op en stuur ‘m op, of doe ‘m door de
brievenbus. Een klein gebaar voor u, voor de
ontvanger waarschijnlijk een welkome verrassing.

De soep van Ali

In Leiden-Noord brengt een bewoner het aandacht geven mooi in praktijk: in het buurthuis
serveert Ali Kundak regelmatig soep aan bewoners. Enorme pannen gaan er doorheen. Gezellig,
lekker en een mooi moment om elkaar even te
treffen. Hartverwarmend!

Ali Kundak in ‘zijn’ keuken

Waardering voor de buren

In de vorige editie stond een artikel over burenruzies. Mevrouw van der Voort belde ons daarover
op, om te vertellen dat zij juist hele fijne buren
had. En dat ze dat ook vaak tegen hen zei. Een
complimentje op z’n tijd is altijd fijn!
6

Mevrouw van der Voort en haar buurvrouw
mevrouw Storm

Een complimentje op
z’n tijd is altijd fijn!
Onze vakman Joop komt dagelijks bij huurders
om een reparatie uit te voeren. “Als ik klaar ben
vraag ik altijd of er nog iets is waar ik ook even
naar kan kijken. Vaak komt de bewoner nog wel
met iets. Als er tijd is repareer ik het direct,
bijvoorbeeld het recht hangen van een keukendeurtje. Vaak geef ik ook advies, bijvoorbeeld over
goed ventileren. Dat extraatje
doe ik graag! Een kleine
moeite, en het geeft
de bewoners wel
het goed thuis
gevoel dat we bij
de Sleutels zo
belangrijk
vinden.”

Lief dat u deze wenskaart verstuurt.
Aandacht maakt alles mooier.

Fijne dagen!

Vakman Joop doet
graag een stapje extra
voor onze klanten.
MijnSleutels • december 2021
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IN GESPREK•MET

Bewonerscommissie Apollolaan

Zin in een feestje?
Op 25 september was het nationale Burendag.
Ook in Leiden werden er allerlei activiteiten door
bewoners georganiseerd. De bewonerscommissie
van de Apollotoren pakte uit met een groot
tuinfeest bij hun complex. Een feest voor alle
bewoners uit de Apollotoren en het naastgelegen
complex aan de Apollolaan.

Agaath van der Maden en Margreet van den Hout
zijn lid van de bewonerscommissie. Ze zijn heel
actief in hun omgeving. Ze doen op verzoek
boodschappen voor bewoners die dat niet kunnen
en brengen waar nodig het vuil naar de containers. Aandacht maakt een fijne buurt, één van
onze Sleutelprincipes, is hen dan ook op het lijf
geschreven!
Agaath: “Van de zomer zaten we in de binnentuin
met een drankje, en toen had ik ineens zin in een
feestje met muziek erbij. Ik heb 23 jaar in de horeca
gewerkt dus ik weet wel hoe je zoiets regelt.
Margreet: “Toen het idee er eenmaal was, zijn we
gelijk tot actie overgegaan. We hebben gebeld met
Mirjam den Outer, onze wijkconsulent bij de Sleutels.
Of zij zin had in een feestje? Nou, daar had ze wel
oren naar! Ook de wijkbeheerders Michiel Verbrugge
en Ronald van der Tang waren enthousiast.”
Agaath: “De taken waren snel verdeeld. De
bewonerscommissie zou achter de fondsenwerving aangaan, de Sleutels zou een uitnodigingskaart regelen, drankjes en een patatkraam.”
Margreet: “Die kaart zijn we persoonlijk gaan
langsbrengen. Zo leerden we gelijk de bewoners
kennen, dat was ook onze opzet bij het organiseren van het feest. Als mensen niet thuis waren,
dan plakten we de kaart op de deur met plakband,
zodat ze ‘m niet zouden missen! Ook kapsalon
Yootje, kerkgenootschap de Pelgrim en Activite
gelegen in de Apollotoren hebben we uitgenodigd. En natuurlijk waren onze bewoners van
Gemiva ook zeer welkom op het tuinfeest.”
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Agaath: “Het programma groeide alsmaar.
We hadden een DJ die gesponsord werd door een
bewoner, 5 verschillende kraampjes, ballonen, en
200 ijsjes van de Hoogvliet.”
Margreet: “Toen we een kopje koffie bij die grote
mall in Leidschendam zaten de drinken, zagen we
de orgelman die we jaren daarvoor bij de kaartclub hadden geregeld. We hebben hem gelijk
gevraagd of hij ook kon komen en ja hoor.”
Agaath: “We hebben alleen maar leuke reacties
gekregen. Iedereen vond het enorm leuk, de
opkomst was hoog. We hadden het expres op
vrijdagmiddag gepland, omdat dan de meeste
bewoners thuis zijn.”
Margreet: “Van al die positiviteit krijg je zelf ook
energie! Het was voor het eerst sinds corona dat
er weer een groot feest was bij ons complex. Of
we het volgend jaar weer doen? Ja, die vraag
hebben we al vaak gekregen. We zien wel. Ons
doel voor nu is in ieder geval bereikt: bewoners
met ons en met elkaar in contact brengen.”
Wilt u zelf een leuke activiteit in de wijk organiseren? Laat het ons weten, misschien kunnen we u
daarbij helpen!
www.desleutels.nl/bewonerscommissies

Margreet van den Hout, wijkbeheerder Rian Rosier en
Agaath van der Maden
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Niet in een bewonerscommissie en
toch meepraten?
Er zijn ruim 20 bewonerscommissies actief bij de
Sleutels. Dit zijn huurders die vrijwillig hun
woonomgeving vertegenwoordigen op basis van
wettelijke rechten en plichten. Wij hebben
regelmatig contact met hen over zaken die
spelen in en rond de woonomgeving.

Zij maken graag kennis met u! Ze zijn bereikbaar
op (071) 516 26 36 of per e-mail (kijk daarvoor op
www.desleutels.nl/bewonerscommissies).

Meepraten over
schoonmaak?

Een schone portiek of lift (kortom: een algemene
ruimte in uw gebouw) draagt bij een prettig
wonen. Bovendien betaalt u voor de schoonmaak.
U heeft daar dus iets over te zeggen.
Dit voorjaar is het project Schoonmaak gestart.
We gaan een aantal zaken rond de schoonmaak
van algemene ruimtes verbeteren. Denk daarbij
aan duidelijke schoonmaakschema’s en een goede
controle.

Sommige complexen hebben geen bewonerscommissie. Maar er wonen wel mensen
die ideeën en vragen over en namens een
buurt of woongebouw hebben. Die mensen
ontmoeten wij graag!

Bij dit project betrekken we begin 2022 graag een
paar bewoners. Om te checken of we het goed
doen en om uw ideeën, zorgen en wensen te
horen.

Bent u iemand die weet wat er speelt, veel
mensen kent en het leuk vindt om hierover
met ons te praten? Neem dan contact op met
Tijs de Jong, Yasmin Engberts of Mirjam den
Outer, de wijkconsulenten van de Sleutels.

Vindt u schoonmaak belangrijk en heeft u hier
een mening over? Praat dan met ons mee! U kunt
zich aanmelden bij Tijs de Jong, projectleider en
wijkconsulent. Tijs is bereikbaar op (071) 516 26 36
of info@desleutels.nl.

Wijkbus on Tour
Slaaghwijk schoon
De Slaaghwijk is weer een stukje schoner!
Dankzij de inzet van de bewoners samen met de
Sleutels en Portaal en partners in de wijk (SOL,
Inclusio, wijkagent, wijkBOA, gemeente Leiden).

De wijkbus is begonnen met z’n ‘tour’ langs de
wijken. We komen dus naar u toe! Zo waren we
eerder in de Merenwijk, de Stevenshof en het
Roodenburgerdistrict. En soms gaan er partners
mee zoals corporatie Ons Doel, Portaal of de
gemeente. Onder het genot van een kopje koffie
of thee horen we graag wat u van de wijk vindt en
wat uw wensen zijn.

Wilt u weten wanneer we bij u in de wijk
staan?

Bekijk dan het ‘tour’programma van de wijkbus op
onze website: www.desleutels.nl/wijkbus. Staat
uw wijk er niet bij, maar wilt u wel graag dat de
wijkbus daar naartoe komt? Laat het ons dan even
weten via info@desleutels.nl

Gedurende 2 dagen werden er fietswrakken
verwijderd, het groen aangepakt, het grofvuil
opgehaald en kwam de veegwagen de straten schoonmaken. SOL kwam met jongeren uit
de wijk zwerfvuil prikken. Inclusio ging samen
met bewoners aan de slag om te helpen met
grofvuil, prikken en huis aan huis de flyer “hoe
houden we het samen schoon” te verspreiden.
Op beide dagen serveerden bewoners een
heerlijke lunch in het naastgelegen buurthuis.
Dat was heel fijn om even bij te tanken en op te
warmen!
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Goede voornemens!

7 tips voor duurzamer en
energiezuiniger wonen

TIPS
4. Radiatorventilator

Een radiatorventilator klikt u heel makkelijk met magneetjes onder
de radiator. Zo verspreidt de warme lucht zich snel in de ruimte.
Hierdoor warmt het huis sneller en zuiniger op én voelt comfortabeler aan. Hoeveel de besparing op de gasrekening is, verschilt per
woning. Maar u kunt uitgaan van ongeveer 10% tot 15% per jaar!

5. Waterbesparende douchekop
Met een waterbesparende douchekop
bespaart u op het verbruik van water én
gas. Bij een huishouden van 2 personen
kunt u zonder veel moeite 75 euro
besparen op de gasrekening.

1. Led-verlichting

Door gloei- of halogeen
lampen te vervangen door
ledlampen bespaart u jaarlijks
zo’n 10 euro per lamp! Dat
loopt dus snel op. Ledlampen
gaan ook nog eens langer
mee dan gewone lampen.

6. Bespaarstekker

Stekkers in het stopcontact en apparaten in stand-by stand verbruiken
jaarlijks ongemerkt veel stroom.
Met een bespaarstekker voorkomt u
dit met één druk op de knop.

2: Radiator-folie

Plaats isolerende folie achter de
radiatoren en bespaar per
vierkante meter 10 kuub gas per
jaar! Dat is zo’n 80 euro per jaar.

3. Buis-isolatie

Een deel van de buizen dat warm
water transporteert tussen de cv-ketel en radiatoren loopt langs de
muren. Tijdens het transport verliest
het water warmte. Door rondom
deze buizen isolatie aan te brengen,
gaat er minder warmte verloren en
is er dus minder gas nodig om het
water te verwarmen. En dat scheelt
in de kosten. Het is ook goed voor
het milieu: jaarlijks bespaart u
namelijk 70 kilo CO2-uitstoot!
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7. Energiezuinige apparaten

Meestal is het duurzamer om lang met
spullen en apparaten te doen. Maar
oudere apparaten zoals koelkasten en
wasmachines zijn grote energieslurpers.
Deze kunt u daarom dan ook beter
vervangen voor een moderner apparaat.
Meer weten? Kijk dan op de website van
GaGoed Leiden: www.gagoed.nl of bij
Milieu Centraal www.milieucentraal.nl/
energie-besparen
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Eet smakelijk!

Eindejaarsrecept:
appelflappen!
Onze collega’s Bastiaan en Justin zijn, naast hun
werk, ook vaak in de keuken te vinden. Ze hebben
voor dit nummer van MijnSleutels een heerlijk
recept voor appelflappen op papier gezet. Een
feestelijk hapje dat eenvoudig te maken is en niet
veel kost!

Ingrediënten voor 10 appelflappen

• 10 vellen bladerdeeg
•	2 friszure appels (bijvoorbeeld granny smith’s)
• 1 eetlepel citroensap
•	0.5-1 theelepel kaneel (naar smaak)
•	2-3 eetlepels suiker (naar smaak)
• 50 gr rozijnen
• 1 ei
• extra suiker

Benodigdheden

• Bakplaat met bakpapier.

Op sommige dagen heeft de
Sleutels aangepaste
openingstijden. Als ons
kantoor gesloten is, kunt u
reparaties online melden via
www.desleutels.nl/reparatie
Voor spoedreparaties belt u
naar (071) 516 26 36.
2022
• 2e paasdag 18 april
• Koningsdag 27 april
• Hemelvaart 26 en 27 mei
• 2e pinksterdag 6 juni

Bereiding

1.	Verwarm de oven op 180 graden. Schil en snijd
de appel in kleine stukjes en besprenkel met
citroensap om verkleuring tegen te gaan.
2.	Voeg hierbij kaneel en rozijnen en meng goed
door. Voeg hier 2 tot 3 eetlepels suiker aan toe
en meng weer.
3.	Leg de plakjes bladerdeeg op een bakplaat met
bakpapier. Elk plakje wordt 1 appelflap. Verdeel
over de helft van de plakjes, in een driehoek, een
beetje van het mengsel. Gebruik niet te veel
vulling, dan gaan de flappen niet goed dicht.
4.	Maak de randjes een beetje nat en druk dicht
met een vork. Kluts het ei en smeer een beetje
van het ei over de flappen. Dat kan met een
bakkwast of met de vingers!
5.	Maak af met wat extra suiker op de bovenkant.
Bak de flappen nu af in 20 tot 25 minuten.

Tip: Voeg eens een handje verkruimelde noten

toe aan de vulling.

Bewaar de appelflappen in een afgesloten bak of
trommel. Warm ze de volgende dag kort op in de
oven, dan worden ze ook weer wat krokanter.
Kun je appelflappen invriezen? Ja, je kunt de gebakken appelflappen invriezen en daarna bevroren in
de oven opwarmen, ca. 10 minuten op 200 graden.

Colofon

Aan deze editie werkten mee:

Gerda van den Berg, Marco Breur,

Gerda van den Berg
met pensioen

Na ruim 10 jaar werken bij de Sleutels heeft Gerda van den Berg
afscheid genomen als directeur-bestuurder van de Sleutels.
“Ik ben blij dat ik mee mocht werken aan een goed thuis voor onze
huurders. Met veel huurders heb ik de afgelopen jaren contact gehad.
Steeds opnieuw merkte ik hoe belangrijk ons werk bij de Sleutels was
voor het welzijn van onze huurders.
Dat werk gaat door, want daar zorgen de medewerkers van de Sleutels
voor. Daar kunt u ook in de toekomst op vertrouwen.
Ik wens u allen alle goeds in een comfortabel en plezierig huis.”
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Bastiaan van den Broek,

Mark Duindam, Yasmin Engberts,
Anouk van Esch, Johannes

Hoogendoorn, Tijs de Jong,

Leonie Leeuwis, André Klein,

Monique Peterse, Mirjam den Outer,
Ineke Rijsdam, Ronald van der Tang,
Justin van der Ven,

Michiel Verbrugge, Anita Verkade,
Wijnand Fassotte.

Eindredactie: Marieke Kok

Vormgeving: Cats & Dogs Creatieve
Communicatie, Leiden

Fotografie: Taco van der Eb, Hielco
Kuiper, de Sleutels, Winand Stut,

Van der Velden Rioleringsbeheer,
JP Witteman

Contact met de redactie:
redactie@desleutels.nl
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VRAAG HET•ONS

Help, ik zoek een woning!
Onze klantenservice krijgt veel telefoontjes van mensen die
een woning zoeken. Helaas is de woningnood in Nederland
heel hoog. In de regio Leiden merken wij dat ook.

Wat moet ik doen om een woning te krijgen?

Allereerst schrijft u zich in als woningzoekende, op de
website van Huren in Holland Rijnland
(www.hureninhollandrijnland.nl). Eenmaal ingeschreven
kunt u op deze website reageren op woningen die passen bij
uw inkomen en huishoudgrootte.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een woning waar ik op
gereageerd heb?

Bij sociale huurwoningen bepaalt de inschrijftijd welke woningzoekende aan de beurt is. Degene met de langste inschrijftijd die gereageerd
heeft, krijgt de woning toegewezen.

Wat is de gemiddelde wachttijd voor een woning in
de Leidse regio?

De gemiddelde wachttijd voor een woning loopt op tot 7 jaar.
Een precieze wachttijd is niet aan te geven. Als u reageert op een
advertentie van Huren in Holland Rijnland, kunt u de gemiddelde
inschrijfduur bekijken van eerdere advertenties van soortgelijke
woningen in die buurt.

Wat doet de Sleutels aan de woningnood?

Onze ambitie is om binnen 10 jaar 1000 woningen toe te voegen aan
de woningmarkt. In de Leidse regio is er weinig bouwgrond beschikbaar. We moeten dus creatief zijn bij het vinden van oplossingen. Wij
willen woningen bijbouwen op plekken waar het nog kan. En oudere
woningen slopen om er meer terug bouwen.

Hebben jullie een tip voor mij, om toch snel aan een woning
te komen?
Hoewel de woningnood een landelijk probleem is, zien we dat het
vooral in de steden speelt. Wilt u meer kans maken op een woning,
kijk dan ook eens naar omliggende kleinere gemeentes.
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Bezoekadres:
Langegracht 70a, Leiden
Postadres:
Postbus 1041
2302 BA Leiden
Contact:
maandag t/m donderdag:
8.30 - 16.00 uur
vrijdag:
8.30 - 12.00 uur
Telefoon:
(071) 516 26 36
Internet:
www.desleutels.nl
E-mail:
info@desleutels.nl

