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Vóór, tijdens 

en na de sloop

Ouderinitiatief
Stichting Hethuis is een initiatief 

van ouders van 16 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.

Locatie bouwrijp!

Aanvang bouw eind 

december 2017
Nu ook het gymnastiekzaaltje aan de 

Dobbelaan 10 is gesloopt, is de locatie 

in principe bouwrijp! De gemeente 

heeft het terrein voorlopig ingezaaid 

met gras. Zodra er een definitief 

voorstel voor het gebouw gereed is 

zal Hethuis weer een inloopavond 

organiseren om de omwonenden en 

belangstellenden te 

informeren. Aanvang van 

de bouw staat nu eind 

december op de planning
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Daarnaast geeft het de gemeente ook de formele 
zekerheid dat het project ook economisch 
haalbaar is, waarmee de gemeente de procedure 
voor het wijzigen van het bestemmingsplan kan 
starten. Bij voorspoedige doorloop van de 
procedure is de aanvang bouw dan mogelijk vanaf 
eind december. De bouwtijd ligt rond de 
zes maanden waarmee de oplevering mogelijk 
midden 2018 is. We hebben dan nog wel een paar 
weken nodig voor inrichting en aanleg van de tuin.
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PLANNING
project: nieuwbouw zorghuisvesting Leidschendam

projectno: 15.003

opdrachtgever: Markenje Ontwikkeling/Arcade Capital

onderwerp: planning 

datum: 12 mei 2017

jaar
maand mei jun jul aug sept okt nov dec jan feb mrt apr

activiteit week 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x x x

definitief ontwerp x x x

x x x

besluitvorming hethuis x x x

x x x

opstellen div. overeenkomsten/contracten x x x

x x x

uitwerken omgevingsvergunning x x x

x x x

omgevingsvergunning voor bouwen 14wk
x x x

bezwaartermijn x x x 6wk
x x x

technisch ontwerp x x x

x x x

uitvoeringsontwerp x x x

x x x

bouwvoorbereiding x x x

x x x

start bouw x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

Er is nog wel wat blijven staan op de locatie; 
De oude betonnen schuurtjes zijn bewaard 
gebleven en zullen worden gebruikt als nachthok 
voor de kippen die Hethuis samen met de buurt 
wil gaan houden. De gemeente ondersteunt dit 
initiatief door toe te staan dat de kippen scharrelen 
onder de boompartij naast Hethuis. Het project 
buurtkippen zal ook worden ondersteund door 
docenten en leerlingen van het Wellantcollege 
Rijswijk. 

Voortgang project
Hethuis heeft samen met de investeerder Arcade 
Capital BV en de ontwikkelaar en architect 
Markenje BV hard gewerkt om tot een lagere huur 
te komen. Het bleek mogelijk binnen het 
oorspronkelijke samenwerkingsverband te komen 
tot een passender huur. De bewoners zullen de 
huur uit hun Wajong uitkering moeten gaan 
betalen en die uitkering is niet al te hoog. 
Het leverde helaas wel de nodige vertraging in de 
planning op. Ook moest hierdoor de, tot midden 
juni, lopende samenwerkingsovereenkomst
met de gemeente, Arcade, Markenje, ASVZ en 
Hethuis met enkele maanden verlengd worden. 
De volgende stap is de ondertekening van een 
‘realisatieovereenkomst’. Deze overeenkomst loopt 
tot aan de ondertekening van het huurcontract en 
geeft gelegenheid om al voor het ondertekenen 
van het huurcontract de nodige afspraken formeel 
vast te leggen. 
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0.08 meterkast
1,5 m2

 
 

0.34
badkamer

4,7 m2
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0.36
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Versie 23 
juni 2017
XY

0.29
ontmoetingspunt-

theeschenkerij
42,9 m2

0.15
‘snoezel’ruimte

17,5 m2

D-1

D-2

D-3

plafondtilsysteem
combinatie 

traverse-monorail-traverse 
naar miva0.14

recreatie/emb-beleving 
38,6 m2

Miva 2
0.35

miva badkamer
18,8 m2

0.16
miva toilet/verschoon

10,7m2

Architect Paulus de Jager kijkt hier momenteel 
naar.Hethuis heeft een duidelijke herkenbare 
hoofdingang gekregen met een afdak. 
Aan de achteringang is een halletje gekomen 
waarmee een tochtsluis wordt gerealiseerd. 
Binnenkort verwachten we ook het laatste 
voorstel voor de geveldetaillering. 

Definitief ontwerp gebouw
Hethuis bezocht donderdag 8 juni, op uitnodiging 
van architect Paulus de Jager, Middelharnis. 
Markenje realiseerde daar al eerder een gebouw 
volgens hetzelfde concept waarmee Hethuis zal 
worden gebouwd. De delegatie van Hethuis had 
zo een goede gelegenheid om aan de hand van dit 
reeds gerealiseerde gebouw de nog openstaande 
vragen over het toekomstige gebouw van Hethuis 
te kunnen stellen. Er waren vragen over de afwerk-
ing van vloeren en plafonds maar bijvoorbeeld ook 
over welk type lift er geplaatst zal worden. 

Zoals we al schreven in de vorige nieuwsbrief zijn 
in het huidige ontwerp de trappen verplaatst uit 
de gang naar tussen de studio’s. Eerder is het 
aantal bewoners op advies van zorgaanbieder 
ASVZ terug gebracht van 18 naar 16. 
Hiermee verminderde ook het aantal 
studio’s in het gebouw. Door deze wijzigingen 
ontstaat er ook de mogelijkheid voor een 
berging op de begane grond en een ruimere 
techniekruimte en logeerkamer op de etage. 
Het zorgt er echter ook voor dat zes van de 
studio’s (er twee op de begane grond, op de tek-
ening hierboven; 0.23 en 0.25 en vier op de etage) 
enigszins groter zijn dan de overige tien studio’s. 
Er komen waarschijnlijk nog wat laatste kleine 
wijzigingen in het gebouw. Hethuis zou graag een 
iets grotere badkamer realiseren voor de studio’s 
en ook de centrale gang nog iets verder verbreden. 
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Plattegrond begane grond Hethuis

Voor- en achtergevels



Zodra de gemeente de exacte locatie van alle 
waardevolle bomen definitief heeft bepaald 
kunnen zij worden opgenomen in de situatie-
tekening van Hethuis. Architect Paulus de Jager 
zal het ontwerp nogmaals toelichten aan de buurt 
zodra het ook de instemming heeft van Welstand.

Voorzieningen
Hethuis heeft de laatste hand gelegd aan de lijst 
met noodzakelijke voorzieningen in Hethuis 
waaronder het ontwerp voor de til-infrastructuur. 
De rolstoelgebonden bewoners moeten de 
transfer tussen rolstoel en bed, douchebrancard 
of bad maken met hulp van een tillift. Tillen kan 
zowel via een verrijdbare tillift als via een systeem 
dat aan het plafond is gemonteerd. 

Dat laatste kost de begeleiding de minste inspan-
ning en neemt de minste ruimte maar is ook het 
kostbaarst. In samenspraak met zorgaanbieder 
ASVZ is gekozen voor een combinatie van tillen 
per plafond en verrijdbare tillift. Bij tillen via het 
plafond kiezen we voor een traverse systeem (ook 
wel X-Y) waarmee men overal binnen de twee 
vaste rails aan het plafond kan tillen. Hiermee is 
men ook vrij bij de inrichting van de ruimte, til je 
via één (mono)rail dan moet bijvoorbeeld een bed 
altijd onder de rail staan.
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In Hethuis tillen we in de dagbestedingsruimte 
en de twee mindervalide badkamers op de 
begane grond via traverse. Op de studio’s, waar 
de transfers beperkt zijn tussen bad en rolstoel, 
gebruiken we de verrijdbare tillift. Die zijn dan 
ook te gebruiken in woonkamers en in de tuin 
voor bijvoorbeeld tillen tussen rolstoel en 
schommel. Het één en ander is wel een kostbare 
zaak waarvoor de commissie fondsenwerving nu 
druk bezig is fondsen te werven.

Bewoners
Hethuis had ook dit jaar wat verloop onder de 
bewoners. Jammer omdat we nu graag tot twee 
stabiele groepen komen. Ouders hebben dan tijd 
elkaar te leren kennen.  Er waren diverse redenen 
om een kind terug te trekken uit Hethuis. 
Een belangrijke reden is bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om elders op kortere termijn een 
goede woonplek te kunnen krijgen.  
Hethuis krijgt echter nog steeds belang-
stellingsformulieren binnen van ouders die voor 
hun kind een woon- werkplek zoeken. 

Links plafondlift, recht verrijdbare tillift

Beweegbare 
rail (Y as)

vaste rail (X as)

vaste rail (X as)

De tilcassette (groen) 
kan over de beweegbare 
blauwe rail (Y as)
bewegen. 
Deze rail beweegt 
op zijn beurt 
weer over de twee 
vaste X rails.

Tiljuk

Traverse systeem

Teun Baartmans
26 maart 1999  
2018= 19

Vader Hein Baartmans 
en Mascha van Grieken
Voorburg (thuis),
oudere en jonger 
zus-tweeling
ZZP 7 
PDDNOS, spraak/taal 
stoornis

slapende nachtwacht

Mees Kist
24 juni 1996  
2018= 22

Saskia de Koster en
Albert-Jan Kist
Wassenaar (thuis), 
oudere broer en zus

ZZP 5 
Cerebral palsy, 
Periventriculaire 
leucomacie
driewielfiets

slapende nachtwacht

Diederik Cordesius
14 december 1993
2018= 25

Wilma Vierling en 
Theo Cordesius, 
Den Haag, (thuis),
oudere broer

ZZP 4 
Chromosoom afwijking

slapende nachtwacht

Sanne van Lier
11 februari 1991  
2018= 27

Marjon van Vlijmen 
en Migiel van Lier
Voorburg, (thuis), 
jongere broer en zus

ZZP 8
Rett Syndroom 
rolstoel, tillift, 
statafel, motomed
hoog/laagbed
douchebrancard
uitluisteren
slapende nachtwacht

Manon van 
Heukelingen
24 januari 1987  
2018= 31
John en Maghrita van 
Heukelingen
Leidschendam (thuis),
jongere zus

ZZP 4
Pitt Hopkins syndroom
rolstoel
driewielfiets

wakende nachtwacht?

Tim Aarts
21 mei 2001  
2018= 17

Mark en Heleen Aarts
Voorburg (woning
Philidelphia), 
jongere zus

ZZP 8 
Vermoedelijk variant 
Angelman syndroom
rolstoel, tillift, hoog-
laagbed, douchestoel?
uitluisteren
slapende nachtwacht

Jeremy Ciere
26 februari 1985 
2018= 33

Moeder Hetty Ciere 
en Charlie Hage, 
Voorhout (woning 
‘s Heerenloo).

ZZP 5 
Pervasieve ontw. 
stoornis adhd 
driewiel- en duofiets

slapende nachtwacht

Ruben ter Haar
22 mei 2000  
2018= 18

Suus en Bard ter Haar
Den Haag (thuis), 
oudere broer en zus

ZZP 8
Bilaterale spastische 
cerebrale parese
rolstoel, tillift
hooglaagbed
douchebrancard
uitluisteren
slapende nachtwacht

Henri levi 
15 april 1995  
2018= 23

Inge Zweerts de Jong 
en Alfred Levi, 
Wassenaar, (thuis),
oudste van één eiigige 
drieling, twee broers

ZZP 8
Cerebrale parese, 
epilepsie
rolstoel, tillift
hooglaagbed-airflow
douchebrancard
uitluisteren
wakende nachtwacht?

Maël Groeneveld
24 september 1998 
2018= 20

Isabell Mars en
Herman Groeneveld,
Oegstgeest, (woning 
Cruquius)

ZZP 8
CFC Syndroom

Sylvia Beekhoven
20 juli 1975 
2018= 43

Dik en Anneke 
Beekhoven
Den Haag, (initiatief),
oudere zus en jongere 
broer

ZZP 6
PDDNOS

25 augustus 2017 bewoners Hethuis per voorlopige groep.         Rolstoelgebonden   Waarschijnlijk plaats elders
Groep 1 

Gaby Elzinga
30 december 1999 
2018= 19

Christine Sijtsma
Theo Elzinga
Den Haag (thuis),
jongere broer

ZZP 8
Angelman Syndroom
rolstoel, thuis looprek
stoel met blad

Ewoud Engelberts
15 december 1983
2018= 35

Claire-Marie Engel-
berts-Thönissen, 
Tjaarda Engelberts
Breda (thuis) 
jongere zus
ZZP 7 
syndroom van Lennox - 
Gastaut (therapieresistente 
vorm van epilepsie en
verstandelijke beperking)
rolstoel, (kan wel staan en 
beperkt lopen) trippelstoel, 
side by side fiets slapende-
nachtwacht

Paula Luikenaar
17 juni 1994  
2018= 24

Lisette Zegveld, 
Jaap Luikenaar, 
Den Haag, (thuis),
oudere zus

ZZP 5
hechtingsstoornis 
epilepsie-alarm

slapende nachtwacht

Groep 2

Erwin van den Bosch
10 september1998 
2018= 20

Peter van den Bosch
Alphen a/d Rijn, (thuis),
oudere zus

ZZP 4
Syndroom van Down

Wachtlijst,
nog niet bezocht
binnenkort mogelijk 
dus 3 vacatures

16 Tessa Huijbrechts
2018= 17

17 Thomas Sandifort
2018= 27



De formulieren zijn te vinden op de site, onder 
‘Bewoners’. Dit geeft aan hoe groot de vraag 
naar een goede plek in een ouderinitiatief in de 
buurt is. Voor de vrijgekomen plekken in 
Hethuis hebben zich dus alweer kandidaten 
gemeld. 

Visiebijeenkomsten
Hethuis zal na de zomer weer een tweetal visie
bijeenkomsten beleggen met de ouders die 
zich recent aansloten bij Hethuis. Het is erg 
belangrijk dat ouders een goed beeld hebben 
van de toekomstige zorg bij Hethuis, de andere 
bewoners en hun ouders. Het is per slot van 
rekening de bedoeling lang met elkaar samen 
te wonen. We hopen dat Ineke Bresser weer 
beschikbaar is deze bijeenkomsten te leiden 
zoals zij ook de voorgaande uitstekend bege-
leidde.

Heuvelfeest 2017
Hethuis was erg blij uitgenodigd te worden 
op het Heuvelfeest op eerste Pinksterdag 
2017. Hethuis bemande één van de infor-
matiekraampjes op het Kennedyplein vlak bij 
de toekomstige locatie van Hethuis. Er waren 
een rommelmarkt, optredens van buurtclubs, 

life muziek, springkussens 
voor de kids en natuurlijk 
eettentjes. Hethuis kreeg 
veel positieve aandacht. 
Er werd veel gevraagd 
of men bijvoorbeeld 

vrijwilliger kon worden en natuurlijk ook 
wanneer de bouw zou kunnen starten. 

Giften aan Hethuis
Hethuis kreeg ook dit jaar weer een aantal 
grote giften. Eind vorig jaar nam de oom van 
een van onze bewoners afscheid als decaan 
en bestuursvoorzitter van het Academisch 
Medisch Centrum te Amsterdam. 
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In plaats van een cadeau aan hem, had hij 
aangegeven dat hij een gift aan Hethuis zeer 
zou waarderen. Hethuis ontving via meerdere 
giften uiteindelijk een zeer fors bedrag. 
Hethuis is hier erg dankbaar voor! 

Woensdagavond 22 maart hield de Lionsclub 
Voorburg Prinses Marianne haar jaarlijkse 
modeshow. Dit jaar is Hethuis het goede doel 
van de Lionsclub Leidschendam-Voorburg, 
Prinses Marianne. De avond was ook dit jaar 
weer een groot succes en bracht een gift van 
3500 euro voor Hethuis.  Secretaris Suus ter 
Haar en bestuurslid Pauline Hillen namen deze 
hele mooie gift in ontvangst van Judith Haans 
en Marjan Adams-Geluk. Hethuis is van plan 
de gift te besteden aan zaken voor de buiten-
ruimte en tuin. Hethuis is heel erg blij met deze 
grote gift!

Jaarcijfers en verslag
De jaarcijfers en het verslag over 2016 staan 
weer op de site vermeld, zoals de 
belastingdienst ook verwacht van een ANBI 
stichting. 

Hethuis en internet, nieuwsbrieven
Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek. 
Hethuis plaatst echter zowel op haar faceboek-
pagina (www.facebook.com/stichtinghethuis) 
als op haar site (www.stichtinghethuis.nl) 
regelmatig nieuws.
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Stichting Hethuis
Is ingeschreven in de KvK onder nummer 27268291. 

Een kopie van de statuten kunt u downloaden van 

onze site.

Internet
www.stichtinghethuis.nl

www.facebook.com/stichtinghethuis

Contact
Migiel van Lier

migiel@migiel.nl

070 3860676

Populierendreef 900

2272 HS  Voorburg

Bank
Rabo bank te Zoetermeer, rekeningnummer 

NL89RABO0152318038 

Bestuur
Migiel van Lier, voorzitter

070 386 06 76

migiel@migiel.nl

Suus ter Haar, secretaris

070 22 07 721

06 12 96 37 35

suusterhaar02@gmail.com

Alfred Levi, penningmeester

06 223 940 59 

alfredelevi@gmail.com

Hein Baartmans, bestuurslid

06 514 532 90

hein.baartmans@kpnmail.nl

Pauline Hillen, bestuurslid

06 520 350 44

pma.hillen@ziggo.nl

Hethuis werkt samen met de gemeente 

Leidschendam-Voorburg, stichting Voorschot,  

Zorgaanbieder ASVZ, Markenje bv en 

Arcade Capital bv.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De stichting is door de Belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Op de site van de stichting 
vindt u het jaaroverzicht 2016 en de jaarcijfers 
2015, de jaarcijfers 2016 zullen in februari op de 
site worden geplaatst

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 vennoot-
schapsbelasting 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.

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

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

he 

ARCADE CAPITAL BV


