Nieuwsbrief Hethuis 2014-2

Ouderinitiatief
Stichting Hethuis is een initiatief van
ouders van jongvolwassenen met een
beperking. Ouders die hebben gemerkt
dat het heel lastig is een passende plek
te vinden voor hun kind. Een plek met
de kwaliteiten van thuis en waar zij ook
mede de regie kunnen hebben.
Een project waar hun kinderen kunnen
wonen en werken en op een zo zinvol
mogelijke manier kunnen deelnemen
aan de maatschappij. Waar werk en
wonen, begeleiding en verzorging,
behandeling en sociaal maatschappelijk
ondernemen op een duurzame wijze
een eenheid vormen. Het doel van
Hethuis is om voor hun kinderen een
dergelijke plek te realiseren.

Hethuis zet grote
stappen!

Hethuis was zeer verheugd toen zij eind
april de intentie overeenkomst met de
gemeente kon tekenen. Toen bleek dat
de grond van de locatie in de Heuvel ook
bij een marktconforme prijs betaalbaar
is voor Hethuis werd een tweede grote
stap voorwaarts gezet.
Inmiddels wordt er ook volop getekend
aan het gebouw en is Hethuis in gesprek
met de maatschappelijke organisaties
die werkzaam zijn in de wijk.
De gemeente zal vermoedelijk begin
oktober een informatiebijeenkomst
organiseren voor omwonenden waar
Hethuis zich zal presenteren.
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Voorspoedige taxatie!
Complicatie bij het bepalen van de
grondprijs was het feit dat investeerder
Westvast bv gezien wordt als een
commerciële partij. Daardoor gelden er
andere regels voor het bepalen van
de grondprijs dan wanneer het een
woningbouwcorporatie zou betreffen.
De gemeente moet een marktconforme
prijs bedingen om niet beticht te kunnen
worden van oneigelijke staatssteun.
Hethuis was erg verheugd dat ook bij
een marktconforme grondprijs het kavel
binnen het bereik blijkt van de
investeerder. De grondprijs is een
onderdeel van de investering en komt
dus uiteindelijk terug in de huurprijs.
Deze moet binnen de grens blijven
waarop nog huursubsidie mogelijk is,
zodat de bewoners (met een Wajonguitkering) deze kunnen opbrengen.
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Intentie overeenkomst
Hethuis ondertekende de intentieovereenkomst met wethouder Heleen Mijdam
van de gemeente Leidschendam-Voorburg
op 24 april. Ook toenmalig wethouder
Gregor Rensen kon bij de ondertekening
zijn. Will Kranenburg, voorzitter van het
Kleinschalig Integraal Project (KIP) was
hierbij ook aanwezig. In de overeenkomst
is de inspanning van de gemeente
vastgelegd om zich samen met Hethuis in
te spannen voor
de realisatie van
het project.
De gemeente
benoemt in de
overeenkomst
ook de stappen die gezet zullen worden om dit voor
elkaar te brengen. De eerste stap daarbij
was de taxatie van de grond.

www.hfb-groep.nl

Architect gekozen
Westvast heeft de architectenbureau
HFB/Kokon te Rotterdam gevraagd een
voorlopig ontwerp van het gebouw te
tekenen op basis van het Programma van
Eisen (PVE) dat Hethuis eerder schreef.
Dit voorlopig ontwerp maakt ook duidelijk
welk bouwoppervlak noodzakelijk is en
kan het taxatietraject worden afgerond.
HFB is een fullservice architectenbureau
dat werkt met BIM (Bouwwerk Informatie
Model). Hierbij wordt de informatie over
een ontwerp geïntegreerd als een
informatiemodel. Een gebouw is hierdoor
direct te zien in een 3D-model. In de
bouwwereld is het maken van prototypen
bijna niet mogelijk. De bouw zelf is
meteen het prototype, dit werkt fouten en
dus kostenoverschrijding in de hand.

Voorlopig ontwerp

Tekening uit ‘Ruimtelijke verkening De Heuvel Leidschendam’ uit

Het voorlopige ontwerp is op dit moment
vooral een schets van hoe de diverse
vertrekken kunnen worden gegroepeerd.
Het is inmiddels wel duidelijk dat het
gebouw uiteindelijk anders van vorm zal
zijn dan hieronder wordt getoond.
Het uitgangspunt dat wonen en werken
gescheiden moeten kunnen worden is
goed zichtbaar.

januari 2013 door De Nijl Architecten met de locatie van Hethuis
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Samenwerkings- of raamovereenkomst

Voorlopig ontwerp van HFB, werken en wonen zijn gescheiden.
Deze langwerpige vorm zal het waarschijnlijk niet worden

De Heuvel heeft een bijzonder karakter,
het Rijk heeft de wijk in 2011 opgenomen
in de lijst met 30 wederopbouwgebieden die van nationaal cultuur
historisch belang zijn. Daarom zullen
er aan nieuwbouw extra eisen worden
gesteld. HFB zal samen
met het stedbouwkundigbureau van de gemeente
een nieuw ontwerp tekenen
dat daarna aan Hethuis en
ASVZ zal worden voorgelegd.
Begin november is er dan
weer overleg met de
gemeente.

Het ontwerp zal dienen als de basis waarop
de gemeente en Westvast overeenstemming bereiken over de exacte grondprijs
en aankoopvoorwaarden. Met deze
overeenstemming is dan de weg vrij
voor het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Deze zal gesloten worden
tussen de vier de betrokken partijen.
Hierin wordt ook met meer detail ingegaan
op de rollen van de betrokken partijen.

Bestemmingsplan
Het blijkt noodzakelijk om het vigerend
bestemmingplan te wijzigen, dit zal
doormiddel van een postzegelwijziging
gebeuren. Doordat dit noodzakelijk is
zal een bouwplan pas volgend jaar
gereed kunnen zijn.

Dit is jammer omdat het bouwbesluit
met ingang van 1 januari 2015 verandert.
Er zullen dan landelijk strengere eisen
gelden op het gebied van de energiezuinigheid van een gebouw.
Hethuis zal proberen te voorkomen
dat de investeringen die nodig zijn voor
het energiezuiniger bouwen de
huur te veel verhogen.

Locatie, mogelijkheden en kansen
Hethuis is heel erg blij met de locatie in
De Heuvel. Het is een hele mooie en
groene locatie. Hethuis ziet veel
mogelijkheden en kansen. Om deze goed
vorm te geven voert Hethuis gesprekken
met de gemeente en de maatschappelijke
organisaties die in de wijk werkzaam zijn.
We proberen te komen tot een omvattend plan voor de wijk. Hethuis wil heel
nadrukkelijk ook wat betekenen voor de
wijk. Er wordt gedacht over het beschikbaar stellen van ruimtes en faciliteiten
aan de wijkbewoners en het verrichten
van diensten. Omwonenden die interesse
hebben in vrijwilligerswerk zijn natuurlijk
ook zeer welkom.

Selectie van de bewoners
Hethuis heeft in de voorbije periode
de ouders bezocht. Dit was naast een
goede manier om kennis te maken en
om informatie te verstrekken ook een
goede manier om enigszins te kunnen
inschatten of de aanmelding passend
is. Hethuis heeft ASVZ nu gevraagd te
starten met de selectie van de bewoners.

www.asvz.nl

Ouders zullen worden gevraagd het
dossier van hun kind op te sturen aan
ASVZ. Sommige ouders zijn al vanuit een
eerder project bekend bij ASVZ.
Een orthopedagoog en teamleider zullen
vervolgens de ouders bezoeken. Hethuis
gaat het tijdspad daarvoor deze maand
met ASVZ vaststellen.
De eerst volgende ouderbijeenkomst
zal ASVZ zich ook nader aan de ouders
voorstellen.
Op dit moment zijn er in Hethuis met
name nog plaatsen beschikbaar voor
meervoudig complex gehandicapte (MCG)
bewoners in Hethuis.

Dagactiviteiten
Hethuis zal ook dagactiviteiten gaan
aanbieden en kan in aanvang gebruik
maken van het plan dat collega Stichting
Voorschot daarvoor al ontwikkelde.
In dit stadium moeten we natuurlijk wel
uitgaan van enkele veronderstellingen
totdat bekend is welke bewoners er
zullen komen wonen in Hethuis.
Pas dan is goed duidelijk welke
activiteiten voor hen het meest passend
zijn. Hethuis zal de ouders hierover eind
2014 benaderen met een vragenlijst,
zodat we kunnen inventariseren welke
activiteiten we het best kunnen gaan
aanbieden. Hethuis ziet ook veel
mogelijkheden om de wijk bij de
dagactiviteiten te betrekken.
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Eigen bijdrage
Hethuis heeft de ouders een bijdrage
gevraagd om te kunnen beginnen met
het opbouwen van een eigen vermogen.
Dit is belangrijk als teken dat ouders
serieus zijn met de aanmelding en het is
ook financieel noodzakelijk. Partners en
fondsen verwachten vanzelfsprekend dat
de ouders ook de nodige inspanningen
doen. Ouders leggen hierom maandelijks
een eigen bijdrage in van 50 euro.

www.facebook.com/stichtinghethuis

Aandacht in de media

Bestuurssamenstelling

Naar aanleiding van de intentie
overeenkomst zijn er twee artikeltjes
verschenen in de Haagse Courant editie
van het Algemeen Dagblad.

Het bestuur is blij dat zij John van
Heukelingen recent bereid heeft
gevonden deel uit te maken van het
bestuur. John is 60 jaar, getrouwd met
Magritha en samen hebben ze 2 dochters,

5
Manon (27 jaar Pitt Hopkins Syndroom)
en Mirthe (18 jaar). John werkt als
beleidsmedewerker bij de Stichting Dutch
Hospital Data. Daarnaast is hij voorzitter
van de Stichting Pitt Hopkins syndroom.

Hethuis website

Ook de lokale media hebben aandacht
geschonken aan de ondertekening.
In ‘Het Krantje’ en in de Voorburgse
Courant verschenen twee korte berichten.
Op de site (www.stichtinghethuis.nl) zijn
de artikeltjes te zien en te downloaden.

De website is helemaal vernieuwd, we
kunnen de inhoud nu gemakkelijk zelf
aanpassen. De belastingdienst stelt sinds
1 januari 2014 een aantal eisen aan een
ANBI stichting, zoals de publicatie van
het beleidsplan, het jaarverslag 2013, de
financiële verantwoording en samenstelling van het bestuur op internet.
Deze zijn nu op de site te vinden en
grotendeels te downloaden.

Facebook pagina, website
Hethuis heeft een Faceboekpagina!
veel ouders en vrienden hebben hem al
bezocht en ‘geliked’! Er was een moment
dat de aandacht met meer dan 20.000&%
was toegenomen! Kijk regelmatig op;
www.facebook.com/stichtinghethuis.
We zetten daar de laatste nieuwtjes op,
er is er dan ook meer over te lezen op de
pagina ‘Nieuws’ van de site.

Deze nieuwsbrief per e-mail
In het verleden werden de nieuwsbrieven
gedrukt, dat was kostbaar en omslachtig.
Hethuis wil ze nu verspreiden per mail.
Ook op de site zijn ze te downloaden.
Wilt u graag dat mensen in uw omgeving
de nieuwsbrief per mail ontvangen, stuurt
u dan een mailtje met daarin hun naam
en mailadres aan de secretaris
Mart Lucassen; ma.lucassen@kpnplanet.nl

he

Stichting Hethuis

Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI)
De stichting is door de Belastingdienst
aangemerkt als een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI).

Is ingeschreven in de KvK onder nummer
27268291. Een kopie van de statuten

Donateur worden

kunt u downloaden van onze site;

Hethuis is een ouderinitiatief en krijgt
geen overheidssteun. Voor de
inrichting van de gemeenschappelijke
ruimten en tuin zijn veel investeringen
nodig. De ouders krijgen dit niet alleen
voor elkaar. Indien het voor u mogelijk is
Hethuis te ondersteunen dan wordt dat
zeer gewaardeerd! Giften aan Hethuis
zijn aftrekbaar van de inkomsten- of
vennoot-schapsbelasting omdat Hethuis
een ANBI is.

www.stichtinghethuis.nl

Contact
Migiel van Lier
migiel@migiel.nl
070 3860676
Populierendreef 900
2272 HS Voorburg

Bank
Rabo bank te Zoetermeer
rekeningnummer
NL89RABO0152318038

Bestuur

U kunt uw gift storten op: Rabo bank
te Zoetermeer rekeningnummer
NL89RABO0152318038 t.n.v. Stichting
Hethuis.

Migiel van Lier, voorzitter
070 3860676
migiel@migiel.nl
Mart Lucassen, secretaris

Laat ons alstublieft weten als u wenst dat
uw donatie aan een specifiek doel wordt
besteed. Wij zullen verantwoording afleggen over de besteding van uw gift.

070 3 20 25 21
06 228 099 22
ma.lucassen@kpnplanet.nl
Pauline Hillen, bestuurslid
071 5618215
06 520 350 44
pma.hillen@ziggo.nl
John van Heukelingen, bestuurslid
070 327 1638

Een periodieke- of een eenmalige gift
Een periodieke gift
Deze moet worden gedaan over een
periode van minimaal vijf jaar. U moet de
gift wel vastleggen in een overeenkomst
met de instelling of vereniging waaraan
u de gift doet, of door de notaris.
Het voordeel van deze vorm is dat de hele
gift aftrekbaar is en er geen drempel en
geen maximum aan is verbonden.

06 1440 1308
j.vanheukelingen@gmail.com

Hethuis werkt samen met de gemeente
Leidschendam-Voorburg, stichting
Voorschot, Zorgaanbieder ASVZ,
en Westvast bv.

Een eenmalige gift
Om uw gift af te mogen trekken moet
de gift boven een drempel komen met
een minimum van 60 euro. Deze drempel
bedraagt 1% van uw verzamelinkomen.
Tevens is deze gift aan een maximum
gebonden, te weten 10% van uw
verzamelinkomen.
Het drempelinkomen is het totaal van uw
inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en
3, maar zonder uw persoonsgebonden
aftrek.Meer informatie over (periodieke)
giften kunt u krijgen via de Belasting
Telefoon: 0800-0543
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