Nieuwsbrief Hethuis 2015-1

Ouderinitiatief
Stichting Hethuis is een initiatief
van ouders van 18 jongvolwassenen
met een verstandelijke en mogelijk
nog een beperking.
Jongvolwassenen die afhankelijk
zijn van de zorg en ondersteuning
van anderen. Hun ouders willen
een woon- werkplek realiseren die
zoveel mogelijk de kwaliteit en
warmte heeft van thuis. Een plek
waar hun kinderen kunnen wonen
en werken en zinvol kunnen
deelnemen aan de maatschappij.
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Hethuis tekent
samenwerkingsovereenkomst!
Donderdag 18 juni tekende Hethuis een
samenwerkingsovereenkomst met de
gemeente Leidschendam-Voorburg,
investeerder Arcade Capital BV, architect
Markenje BV en zorgaanbierder ASVZ.
Deze overeenkomst maakt vervolgstappen
Van links naar rechts;
Pauline Hillen,
Migiel van Lier,
John van Heukelingen, Hethuis
Paulus de Jager, Markenje,
Niek van Dijck, Arcade,
Saskia Bruines, wethouder
Leidschendam-Voorburg
Lourens van den Berg, ASVZ

mogelijk zoals aankoop van de grond
door Arcade en het aanpassen van het
bestaande bestemmingsplan.
Deze overeenkomst gaat hiermee dus
verder dan de al eerder getekende
intentieovereenkomst die door de
samenwerkingsovereenkomst wordt
vervangen.

Alle partijen ondertekenden de overeenkomst
met wethouder Saskia Bruines (D66) van de
gemeente Leidschendam-Voorburg. Hethuis
zal nu met de investeerder en architect een
vervolg overeenkomst opstellen waarin zaken
rondom de realisatie worden vastgelegd.
Zaken zoals de hoogte van de huur, de kwaliteit
van het gebouw, het onderhoud nu en later
maken daar onderdeel van uit.

Nieuwe architect
De architect van Markenje, Paulus de Jager
bedacht een concept van zorgwoningen.
Het concept is ook
prima geschikt te maken
voor een wooninitiatief
als Hethuis.
Er wordt gebouwd met
hout-skeletbouwelementen uit bossen
met ecologisch
verantwoord bosbeheer.
Omdat deze worden
geprefabriceerd in een
fabriek, is de kwaliteit
hoog en constant en
kan een gebouw in
Paulus de Jager en
korte tijd neergezet
Hans Flantua
worden.
Markenje gaat uit van een energieneutrale
exploitatie. Markenje-woningen zijn passieve
gebouwen, wat betekent dat er met een zeer
laag energieverbruik een aangenaam
binnenklimaat wordt gerealiseerd. Naast goede
isolatie maken ze gebruik van zonne-energie,
zonnecollectoren en warmte terugwinning.

In een later stadium zal er ook met zorgaanbieder ASVZ een overeenkomst worden
gesloten over de zorg.
Nieuwe investeerder
Toen eind vorig jaar de beoogde investeerder
in Hethuis zich terugtrok, wist Eric van
Duijkeren van ontwikkelaar Westvast bv, direct
de combinatie Arcade Capital - Markenje te
interesseren. Eind februari, voorafgaand aan
een eerste kennismaking met elkaar, heeft
Pauline Hillen het bestuur van Hethuis en de
combinatie een rondleiding gegeven door het
pand van stichting Voorschot. Villa Voorschot is
op 1 april opgeleverd en het bezoek gaf
de combinatie een goede indicatie van de
verwachtingen die ook Hethuis heeft ten
aanzien van kwaliteit en afwerking.
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3
begane grond

Deze zijn bedoeld voor de rolstoelgebonden
bewoners. Ook op de etage zijn ruimten voor
dagactiviteiten. Allen zijn aan de Dobbelaan
gesitueerd, de linkerkant van het gebouw.
Hier is ook de ingang van het pand.
De twee gemeenschappelijke woonkamers
hebben beiden openslaande deuren naar een
ruim terras in de beschutte tuin. De studio’s
zijn ruim 39m2 groot en hebben een eigen
badruimte en een kitchenette. Hethuis zal de
komende periode veel tijd besteden aan het
verder bepalen van het programma van eisen
van het pand.
verdieping

Voorlopig ontwerp Hethuis
Hethuis krijgt twee bouwlagen waardoor er
een compact gebouw ontstaat. In het midden
van het gebouw loopt de verkeersruimte.
In deze brede ruimte zijn opgangen naar de
etage door middel van een lift en twee trappen.
Eén van de trappen is mogelijk ook nog
voorzien van een rolstoel-traplift.
Op de begane grond zijn naast de ruimten voor
dagactiviteiten nog 6 studios mogelijk.

Ruimtelijk kader
Het bijzondere karakter van De Heuvel wordt
ook door het Rijk hoog gewaardeerd. De Heuvel
is daarom opgenomen in de lijst van 30
wederopbouwgebieden uit de periode
1940-1965, die van nationaal cultuurhistorisch
belang zijn. Nu de samenwerkingsovereenkomst
is getekend zal de gemeente eerst het ruimtelijk
kader vaststellen voor De Heuvel. Hierin worden
dan ook de voorwaarden benoemd waaraan het
gebouw van Hethuis zal moeten voldoen, zoals
vorm, hoogte, etc.

Tijdspad
De sloop en het bouwrijp maken van de grond
zal waarschijnlijk juni 2016 kunnen starten
waarna de bouw eind juli zou kunnen
beginnen. De verwachting is dan dat de bouw
binnen zeer korte tijd gereed zal zijn en de
oplevering mogelijk zelfs nog in 2016 zou
kunnen plaatsvinden.
Selectiebezoeken
Hethuis bezoekt de ouders van de kinderen die
zijn aangemeld thuis om te bepalen of zij qua
zorgvraag passen in Hethuis. Als dat het geval
blijkt neemt Zorgaanbieder ASVZ de selectie
over. Mariska Eijsberg
(orthopedagoog) en Yolanda
Rook (teamleider) van ASVZ
bezoeken dan nogmaals de
ouders om dit definitief vast
te stellen. Eind maart zijn deze
bezoeken afgerond en zijn de ouders over de
resultaten ingelicht. Gelukkig bleken bijna alle
aangemelde bewoners passend. De bewoners
moeten niet alleen qua zorgvraag bij elkaar
passen maar ook binnen een groep goed tot
hun recht kunnen komen. Zo is er is ook al
gekeken of er onder de bewoners maatjes zijn
voor elkaar. Omdat nog niet alle bewoners
bekend zijn, er zijn nog een aantal plaatsen
vrij, kunnen we nog geen groepssamenstelling
maken. Ook de ouders die zich later nog aanmelden zullen bezocht worden door ASVZ.
Meer over ASVZ op http://www.asvz.nl
Visiebijeenkomsten
Na het afronden van de selectiebezoeken
waren de toekomstige bewoners bekend en
konden we met hun ouders beginnen met een
serie van 5 visie-bijeenkomsten.
Het doel van deze
visiebijeenkomsten is
om tot eenzelfde visie
op de zorg te komen.
Het is natuurlijk ook een
goede manier om elkaar
beter te leren kennen en
ook meer over elkaars
kinderen te horen.
De ouders zijn in twee
gelijke groepen verdeeld
en zijn per groep twee keer bijeengekomen.
Deze vier bijeenkomsten zijn eind juni afgerond
met één gezamenlijke bijeenkomst.

Ineke Bresser begeleidde de bijeenkomsten.
Hethuis zal na de zomer, aan de hand van
thema’s, nog meer van dit soort bijeenkomsten
organiseren. ASVZ zal hier dan bij betrokken
zijn.
Hethuis op inloopavond ‘De Heuvel’
Op woensdagavond 20 mei hield de
gemeente in aanwezigheid van wethouder
Saskia Bruines een inloopavond in de
Kruisheuvelkerk te Leidschendam.
Aanleiding was een presentatie over het
ontwikkelingsbeeld voor de wijk ‘De Heuvel’.
Hethuis en architect Markenje presenteerden
zich tevens aan de wijk.
Beiden hadden een groot A0 paneel waarop
zij informeerden over hun plannen. Hethuis
o.a. over de locatie, het soort bewoners en het
vermoedelijke tijdspad.
Markenje liet 3D studies zien van het gebouw.

Hethuis is erg blij dat hier nu een goede
gelegenheid voor was. Er was die avond veel
belangstelling vanuit de wijk en de reacties
waren erg positief. Bezoekers
konden ook reacties achterlaten op de formulieren
die de gemeente daarvoor
beschikbaar had gesteld.
Hethuis sprak naast
buurtbewoners ook een
aantal organisaties waarmee
Hethuis hoopt te gaan
samenwerken.
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door de inspanningen van de Lions is bijeengebracht. Naast de gift is ook de aandacht en
sympathie voor Hethuis, die hieruit blijkt, van
groot belang voor een project als het onze.
Bij de realisatie van een project als dit is het
onontbeerlijk dat er brede steun voor is.
Hethuis voelt zich met de forse gift én de
aandacht zeer gesteund. Lions, bezoekers en
adverteerders heel veel dank, ook namens de
toekomstige bewoners van Hethuis!

Hethuis in de media
In maart en juni verschenen er een aantal
artikelen in het Algemeen Dagblad - Haagse
Courant over Hethuis. Onderwerpen waren
o.a. de beweegredenen om een wooninitiatief te starten en later nog een artikel over de
aanstaande ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (zie hiervoor http://
www.stichtinghethuis.nl/nieuw/). Hoewel we
ons wat verbaasden over sommige koppen en
tekst is deze aandacht goed voor Hethuis. Bij de
contacten die Hethuis sindsdien heeft, blijkt dat
veel mensen inmiddels al iets hebben gelezen
over Hethuis.
Gift Lionsclub Voorburg
Vrijdagavond 22 mei hield de Lionsclub
Voorburg haar 28ste jaarconcert. Het concert
werd gegeven door het trio Malando en

zangeres Laura Fygi in de Oude Kerk in
Voorburg. Een goede sfeer was hiermee
verzekerd! Het concert werd druk bezocht, er
werden ruim 400 kaarten verkocht.
De opbrengst, het schitterend bedrag van
9.500 euro komt dit jaar ten goede aan
Stichting Hethuis. Hethuis ontving de gift uit
handen van Jeroen Granneman, de president
van de Lions. Hethuis is enorm blij met deze
gift en zeer verrast door het grote bedrag dat

Lintje voor secretaris
John van Heukelingen
John van Heukelingen heeft zaterdag 30 mei
een Koninklijke onderscheiding uitgereikt
gekregen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.Van 1989 tot 2011 was John
bestuurslid bij de
Rubinstein-Taybi
Syndroom (RTS)
stichting. Nadat
hij een nieuwe
diagnose voor zijn
dochter kreeg,
heeft hij in 2009
de Pitt Hopkins
syndroom
Stichting (PTHS)
opgericht. Van 2009 tot nu (2015) is hij
voorzitter geweest van deze stichting. Hij heeft
door enorm veel inzet en betrokkenheid deze
patiëntenvereniging op de kaart gezet.
Financiële administratie
Hethuis is erg blij met het aanbod van
Lenie Huiskamp-Nuijens om de financiële
administratie van de stichting te verzorgen.
Lenie Huiskamp-Nuijens was lange tijd
verbonden aan Loyens & Loeff als fiscalist.
Zij verzorgde ook de financiële
administratie van het Museum Beelden aan
Zee. Voor Hethuis maakte zij inmiddels al de
jaarcijfers 2014 op, deze staan binnenkort
op de website van Hethuis.
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 John van heukelingen;
j.vanheukelingen@gmail.com
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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
kunt u downloaden van onze site;
www.stichtinghethuis.nl

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

Bank
Rabo bank te Zoetermeer
rekeningnummer

Donateur worden
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 vennootschapsbelasting omdat Hethuis een ANBI is.
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.

NL89RABO0152318038

Bestuur
Migiel van Lier, voorzitter
070 3860676
migiel@migiel.nl
John van Heukelingen, secretaris
070 327 1638

Nieuwe bankrekening
Hethuis heeft sinds begin 2014 een
bankrekening bij de rabobank. De oude
rekening bij bank MeesPierson (ABN-Amro) zal
zeer binnenkort worden opgeheven.
U kunt uw gift storten op: Rabo bank
te Zoetermeer rekeningnummer
NL89RABO 0152318038 t.n.v. Stichting Hethuis.

06 1440 1308
j.vanheukelingen@gmail.com
Pauline Hillen, bestuurslid
071 5618215
06 520 350 44
pma.hillen@ziggo.nl

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

ARCADE CAPITAL BV

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.
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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