
V.l.n.r. Ed Mol, Remco Arkeveld en Ton van Leeuwen.

Voor u ligt onze eerste nieuwsbrief van de nieuwe organisatie Velison Wonen. 

Bij een nieuwe organisatie hoort een nieuwe huisstijl en logo. Fris, vernieuwend, 

uitdagend en klaar voor de toekomst. Wij zijn er al een beetje aan gewend maar 

voor u als huurder moet het ook even wennen zijn zo’n nieuwe naam en uitstraling. 

Vanaf het Sluisplein 25 in IJmuiden zijn wij u graag van dienst. Als u een  

repartieverzoek indient heeft u grote kans dat één van onze vakmannen bij u 

langs komt, dan is het fijn als u deze al een beetje kent. Onze vakmannen staan 

elke dag klaar om u te helpen. Van een lekkage, een kapotte deurbel tot een 

badkamertegel. Zij zijn herkenbaar aan de nieuwe huisstijl en logo in de kleuren 

oranje/paars/grijs op hun kleding en auto. De vakmannen kunnen zich altijd 

legitimeren als ze bij u thuis komen.

Nieuw en toch
vertrouwd
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Ed Mol is al vele jaren werkzaam als 

vakman. Hij werkt 50% in de buiten-

dienst en 50% op kantoor. Op kantoor 

handelt hij de administratie af van 

de reparatieverzoeken. Vooral het 

contact met huurders spreekt hem 

erg aan. Hij is altijd bereid om bij een 

reparatieverzoek snel te handelen 

en bij een bewoner langs te gaan. 

Doordat Ed ook voor een periode 

mutatie opzichter is geweest is hij op 

de hoogte van het reilen en zeilen van 

de verhuur en mutaties van woningen. 

Dit komt hem in zijn werk als vakman 

zeer van pas. Momenteel voert hij de 

senioren checks uit bij bewoners van 

85 jaar en ouder.

 

Remco Arkeveld is sinds 2012 werk-

zaam bij onze woningcorporatie. 

Daarvoor werkte hij langere tijd bij 

een grotere woningcorporatie in 

Amsterdam. Een heel andere omge-

ving en veel groter werkgebied. Bij 

Velison Wonen vindt hij het contact 

met de huurders veel persoonlijker. 

Zijn streven is om zo snel mogelijk 

vakkundig problemen op te lossen. 

Naast vakman is Remco ook huis-

meester in de nieuwbouwcomplexen 

in Oud IJmuiden.

 

Ton van Leeuwen werkt vanaf 2001 

bij de woningcorporatie. ’s Morgens 

vroeg gaat hij aan de slag met de 

reparatiebonnen die gepland zijn voor 

die dag. Daarna gaat hij op pad naar 

het eerste woonadres om te beoorde-

len wat de klacht of reparatie betreft. 

Kleinere reparaties handelt hij zelf af. 

Maar soms komt het voor dat het een 

specifiekere klus is. Dan schakelt hij 

een aannemer in.  

 

Het indienen van een reparatiever-

zoek kan heel eenvoudig via onze 

nieuwe website.
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Volop aan het werk
Onze eerste nieuwsbrief als Velison 

Wonen en inmiddels al weer vijf 

maanden volop aan het werk in de 

nieuwe organisatie. Met een nieuwe 

structuur, veelal nieuwe procedures 

en processen en voor een aantal 

van ons en u een nieuwe locatie. We 

zijn hard aan het werk om u zo min 

mogelijk hinder te laten ondervin-

den van al deze wijzigingen. Mocht 

iets toch niet helemaal lopen zoals u 

van ons gewend bent, laat dit gerust 

weten. 

We staan niet stil
Ik ben heel blij met het resultaat van het 

groot onderhoudsproject in Duinwijk. 

De wijk heeft een mooie uitstraling 

gekregen en de woningen staan er 

weer goed bij. Ik wil de bewoners 

bedanken voor hun medewerking. 

We hebben geprobeerd samen met 

de aannemer het proces zo soepel 

mogelijk te laten verlopen met zo 

min mogelijk overlast, maar groot 

onderhoud is best ingrijpend. Geluk-

kig horen we veel positieve berichten 

van bewoners die erg blij zijn met hun 

woning en over hoe de werkzaamhe-

den zijn verlopen. In juni hebben we 

dit samen met de bewoners feestelijk 

gevierd. 

Is het ene uitdagende project net 

opgeleverd, gaan we verder met een 

volgend mooi project. Velison Wonen 

heeft vijf woningen aangekocht van 

het Bouwfonds in Oud IJmuiden. We 

vinden het belangrijk dat de ontwik-

keling van Oud IJmuiden doorgaat. 

Voor ons een reden om woningen 

af te nemen. Met de bouw van deze 

woningen en het aanleggen van het 

Thaliaplein is het goed wonen in het 

mooie Oud IJmuiden.

ondernemings-
plan
In het eerste kwartaal van dit jaar is 

het ondernemingsplan Velison Wonen 

2014-2017 gereed gekomen en in te 

zien op onze website.  

 

In het ondernemingsplan staat onze 

koers voor de komende jaren en de 

daarbij behorende doelstellingen en 

voor zover mogelijk zijn er concrete 

acties vermeld. Betaalbaarheid van de 

woningvoorraad is daarin een belang-

rijk uitgangspunt en vanwege de crisis 

en de kabinetsmaatregelen zorgelijk. 

De opgelegde verhuurdersheffing 

betekent voor Velison Wonen dat wij 

dit jaar ruim 2,2 miljoen euro moeten 

afdragen aan Den Haag. De komende 

jaren loopt dit op tot 3,4 miljoen in 

2018. 

Om dit op te vangen moeten wij de 

huren jaarlijks met een extra percen-

tage laten stijgen. Na Intensief overleg 

met de Huurdersraad hebben wij 

besloten de huurverhoging met een 

inkomen tot € 34.085,- te beperken 

tot 2,5% in plaats van 4%. Daarnaast 

wordt de huurprijs van sociale huur-

woningen niet hoger dan € 699,48 

(prijspeil juli 2014). De huurverhoging 

voor huurders met een inkomen vanaf  

€ 34.085,- tot € 43.602,- is 4,5%. Voor 

inkomens boven de € 43.602,- is deze 

6,5% en voor garages is het 2,5%. 

Namens directie P. van Ling

Zonnebloemen 
in Velsen Noord
Vierhonderd leerlingen van basis-

school de Triangel uit Velsen Noord 

hebben zonnebloemzaden geplant 

om “hun wijk” op te fleuren. De 

zaden zijn geplant in de Gildenbuurt, 

de Noorderlaan, het Stratingplant-

soen en in de grote plantenbakken in 

het PEN-dorp.

Om dit project een succes te laten 

worden hebben Woningbedrijf 

Velsen, Velison Wonen en Stichting 

Welzijn Velsen hier graag aan mee-

gewerkt voor een mooi groen en 

gezellig Velsen Noord.
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Op de homepage ziet u het laatste 

nieuws, een woning die u direct kunt 

huren of onze contactgegevens. Ook 

kunt u heel makkelijk via een knop 

aan de linkerkant van de homepage 

direct naar een reparatieverzoek, een 

wijziging doorgeven, uw huur opzeg-

gen, een service abonnement afsluiten 

of contact met ons opnemen. 

Op iedere pagina van de website ziet 

u bovenaan een paarse balk, als u hier 

over beweegt worden de onderwerpen 

zichtbaar. U klikt hierop om op de 

juiste pagina te komen. 

 

We hebben ons best gedaan om het 

u zo makkelijk mogelijk te maken. 

Toch kan het zijn dat u iets mist dat 

voor u belangrijk is. Of heeft u nog 

een opmerking of een goede tip. Laat 

het ons weten via het contactformulier 

op de website. We willen graag uw 

mening weten. 

www.velisonwonen.nl

Sinds enkele weken heeft Velison wonen een nieuwe website. overzichtelijk 

en met vele handige rechtstreekse knoppen. wij hopen dat u met veel  

plezier onze website zult bezoeken. Naast het gebruik op uw computer kunt u 

de website ook makkelijk gebruiken op uw i-pad of mobiele telefoon. 

een nieuwe website
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Voetstappenactie
Eind februari organiseerde de politie 

van de gemeente Velsen samen met 

Velison Wonen en Woningbedrijf  

Velsen in de avonduren in Zee- en 

Duinwijk een zogenaamde voetstap-

penactie. Met deze actie hopen de 

politie en de corporaties de bewoners 

bewust te maken van insluipmogelijk-

heden in de woning en bergingen. 

Samen met de wijkagenten en 

betrokken buurtbewoners gingen we 

actief op zoek in de wijk naar  

woningen waarbij bijvoorbeeld ramen 

en poortdeuren open stonden. Ook 

naar onveilige situaties die kunnen 

leiden tot een woninginbraak werd 

gezocht. Dure spullen in het zicht, 

een sleutel onder de deurmat, slecht 

hang- en sluitwerk of een ladder  

binnen handbereik.  

Na afloop van de inbraakpreventie 

tocht werd in het buurthuis een na- 

bespreking gehouden. Tijdens de tocht 

viel op dat er ramen openstonden 

terwijl de bewoners niet thuis waren. 

Bij een woning lag een ladder los 

boven op het dak van de schuur en 

de poortdeur was niet afgesloten. 

De bewoner is zich niet bewust hoe 

gemakkelijk dit is voor een inbreker 

om binnen te komen. In enkele poorten 

stonden kliko’s tegen de schutting, 

een ideaal klim object voor de inbre-

ker om in de tuin te komen. Verder 

viel op dat de poorten gelegen bij de 

koopwoningen vrijwel niet tot hele-

maal niet verlicht zijn.

Bij alle signaleringen hebben de wijk-

agenten bij de woningen een infor-

matiebrief achtergelaten in de vorm 

van een voetafdruk met de tekst: 

‘Deze schoenafdruk had van een 

insluiper kunnen zijn’.

We willen niet alleen helpen bij het 

bestrijden van woninginbraken maar 

u ook attenderen op de babbeltruc. 

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt 

steeds vaker voor. Onbekenden bel-

len bij u aan en gebruiken een mooie 

smoes om binnen te komen. Soms 

doen ze zich ook voor als meterop-

nemer of reparateur. Vervolgens stelen 

zij uw geld en andere waardevolle 

bezittingen. Komt een medewerker 

van Velison Wonen bij u op bezoek 

dan zal deze zich altijd legitimeren.

4

Wat is Duinwijk 
mooi  
geworden!
De laatste woningen van het groot 

onderhoudsproject in Duinwijk zijn  

opgeleverd. De 118 woningen aan de 

rand van bos en de duinen zijn met 

name aan de buitenkant erg opge-

knapt. Door onder andere het mooie 

nieuwe dak, het schilderwerk en de 

kleurstellingen heeft de wijk een 

frisse en moderne aanblik gekregen. 
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Leerlingen en medewerkers van het Molenduin samen met de corporaties.

Samenwerking met 
het Molenduin
De corporaties in de gemeente Velsen hebben een samenwerkingsovereenkomst 

ondertekend met het Molenduin, een school voor Voorgezet Speciaal Onderwijs. 

Zij bieden leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar een arbeidsgerichte onderwijs-

plek. Kijkend naar de mogelijkheden van leerlingen werken zij samen verder 

aan hun ontwikkeling. Binnen deze school worden jongeren die moeite hebben 

met leren uit boeken opgeleid in “groen”. Dit is het onderhouden van een tuin, 

snoeien, aanbrengen van planten maar ook een straatje aanleggen.  

Onze wijk coördinator Marion de Vries was aanwezig bij de ondertekening van 

de overeenkomst. Zij ziet het als een kans om jongeren een mogelijkheid te 

bieden praktijkervaring op te doen. Op deze manier zijn deze jongeren zo goed 

mogelijk voorbereid op het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Als corporatie 

hebben wij veel groen rond onze wooncomplexen en kunnen bij het onderhoud 

daarvan wel wat hulp gebruiken.

Velison Wonen neemt vijf levens-

loopbestendige appartementen af 

van Bouwfonds in het nieuwe woon-

gebouw (blok 10) in Oud IJmuiden. In 

totaal worden er 27 appartementen 

gebouwd aan de Oranjestraat en 

Frogerstraat. De twee- en driekamer-

appartementen die wij afnemen op 

de eerste verdieping worden ver-

huurd in de sociale huur. Ook het 

aangrenzende Thaliaplein zal worden 

aangelegd. De bouw gaat in het 

najaar van start.   

Nadat Velison Wonen in 2012 haar 

derde project De Voorwaarts in Oud 

IJmuiden opleverde, kwam voor de 

corporatie in principe een eind aan 

het bouwen in Oud IJmuiden. Eerder 

al leverde Velison Wonen de woon-

gebouwen De Vreede en De Vrijheit 

op. Met deze drie woongebouwen 

heeft Velison Wonen in totaal 146 

woningen gerealiseerd in Oud IJmui-

den. Met het hervatten van de bouw 

in Oud IJmuiden komt het woon-

gebied weer een stap dichter in de 

buurt van voltooiing van het ambiti-

euze plan voor Oud IJmuiden.

Nieuw blok in 
Oud IJmuiden
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Het planmatig onderhoud in 2014
Velison Wonen houdt de kwaliteit van het woningbezit in stand door het uitvoeren van planmatig onderhoud. Onder 

planmatig onderhoud verstaan we het terugkerende onderhoud aan de woningen of de woongebouwen. Door planmatig 

onderhoud wordt ervoor gezorgd dat de woning of het woongebouw technisch goed in orde blijft.  

 

Ieder jaar maken we een planning van de werkzaamheden die aan de woningen uitgevoerd moeten worden, deze ziet u 

hieronder. Deze werkzaamheden worden ook met de bewonerscommissie besproken en u wordt schriftelijk geïnformeerd 

als er bij u onderhoud plaatsvindt. Ondanks onze planning kan het gebeuren dat geplande werkzaamheden vervallen omdat 

andere prioriteit hebben of verschuiven naar een ander tijdstip. Wij hopen hiervoor op uw begrip.

Omschrijving van de werkzaamheden Waar wordt het werk uitgevoerd

Onderhoudswerkzaamheden aan kopgevels Schelde/Vechtstraat

Onderhoudswerkzaamheden aan kopgevels Rijnstraat

Schilderwerk Tuindersstraat

Liftinstallatie Kerkstraat 41-83 onderhoud Kerkstraat

Liftinstallatie Kerkstraat 40-82 onderhoud Kerkstraat

CV installatie vervangen Kerkstraat

Cyclus schilderbeurt Bloemstraat

Diverse CV ketels vervangen Kanaalstraat

Cyclus schilderbeurt Boelestraat

Onderhoudswerkzaamheden aan kopgevels Orionweg

Inloopmatten vervangen Grote en Kleine Beer

Onderhoudswerkzaamheden aan kopgevels Planetenweg

CV installatie vervangen Het Baken

Cyclus schilderbeurt Kruisbeekstraat

Cyclus schilderbeurt Stratingplantsoen

Cyclus schilderbeurt Geelvinck eengezinswoningen

Cyclus schilderbeurt Geelvinck appartementen

Liftinstallatie Wijkerstraatweg onderhoud De Schulpen

Noodverlichting en brandblussers onderhoud De Schulpen

Rookmelders noodbatterij onderhoud De Schulpen

Schilderwerk Melklaan

Overlagen dakwerk bergingen Schipbroeken

Schilderwerk Schipbroeken

Vervangen gallerijhekwerk Broerskamp

Cyclus schilderbeurt Waterscheerling

Cyclus schilderbeurt Watermuur

Mechanische Ventilatie reinigen A. Rosendahl/Sluistocht

Mechanische Ventilatie reinigen E. Palmplantsoen

Mechanische Ventilatie reinigen Zilvermeeuw

Cyclus schilderbeurt Botenwijk Velserbroek
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extra service voor onze oudere 
bewoners

De Huurdersraad aan
het woord

Steeds meer senioren blijven langer 

zelfstandig wonen. Wij vinden het 

belangrijk dat onze oudere bewoners 

veilig wonen. Wij bieden daarom 

huurders van 85 jaar en ouder een 

gratis seniorencheck aan. Een opzich-

ter komt bij deze huurders langs om 

alle aspecten van het veilig zelfstandig 

thuis blijven wonen, te bespreken. 

Ook bieden we huurders met een  

serviceabonnement aan de plaat-

singskosten van bijvoorbeeld een 

douchezitje of beugel op ons te 

nemen. Dit gebeurde voorheen via 

het WMO van de gemeente Velsen. 

Bent u 65 jaar of ouder dan kunt u 

gratis lid worden van WonenPlus 

Velsen. WonenPlus Velsen, onderdeel 

van de Stichting Welzijn Velsen, biedt 

praktische diensten die het mogelijk 

maken dat ouderen en mensen met 

een beperking langer zelfstandig 

kunnen blijven wonen. Bij WonenPlus 

Velsen gaat het niet om het aanbieden 

van een luxe service-pakket, maar 

om een breed pakket van praktische 

diensten die door vrijwilligers worden 

uitgevoerd. U kunt hierbij denken aan 

een boodschap, vervoer, uw adminis-

tratie op orde brengen of een tuin-

klusje. In een aantal gevallen staat hier 

een kleine vergoeding tegenover. Voor 

meer informatie hierover verwijzen wij 

u naar www.wonenplus-velsen.nl.

Door de fusie hebben de beide huurdersraden in 2013 volop overleg met elkaar 

gehad en met de beide fusie corporaties. Al snel werd duidelijk dat de beide 

dagelijks besturen samen de nieuwe Huurdersraad van Velison Wonen zouden 

gaan vormen. Van een aantal huurdersraadleden hebben we met een gezellig 

etentje afscheid genomen. 

Wij wilden nauw betrokken zijn bij het proces en in een transparante open sfeer 

blijven overleggen. Ondanks dat er discussiepunten waren, hebben we samen 

met de directie de openheid en transparantie in goede sfeer kunnen behouden. 

Om het één en ander goed op de rails te zetten hebben we een brainstormdag 

gehouden, waarbij constructief werk is verzet en waarbij is gezocht naar het 

beste uit twee werelden. Ondanks de (politieke en sociale) onrust en ontwik-

kelingen in de sociale volkshuisvesting hebben wij vertrouwen in de samenwer-

king en in de toekomst.

Naast het verhuren van woningen 

bieden wij ook woningen te koop aan. 

Ook voor een klein budget hebben wij 

al woningen in de verkoop vanaf  

€ 95.000,- k.k. Kijk voor ons aanbod 

op www.velisonwonen.nl.

Misschien bent u wel geïnteresseerd 

in het kopen van uw eigen huur-

woning. In sommige wijken is dit 

mogelijk. Voor meer informatie of 

vragen hierover kunt u ons bellen  

0255 535 786.  

Of stuurt u een mail naar  

info@velisonwonen.nl, wij nemen dan 

contact met u op.

Wilt u een 
woning kopen?

V.l.n.r. Maria Philippo, Anneke Wiegerinck, Esther Otter, Raymond Crezee, Wil van Norden,  

Herman Gerrits (zittend).
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Handige informatie voor huurders

Colofon
Bezoekadres
Velison Wonen

Sluisplein 25

1975 AG  IJMUIDEN 

Postadres 
Postbus 352

1970 AJ IJMUIDEN

Telefoonnummer 
0255 535 786

openingstijden
Ma t/m do: 08.30 uur tot 17.00 uur

Vrijdag: 08.30 uur tot 12.00 uur  

Redactie en lay-out
Velison Wonen

ipsis, Zwaag

Fotografie
Reinder Weidijk

Reparatie/onderhoud voor wie?
 
Velison Wonen neemt veel reparaties op zich. Hiervoor 
kunt u op de website het reparatieformulier snel en gemakkelijk invullen. Voor het onderhoud en de kleine 
reparaties die u als huurder zelf moet uitvoeren bieden 
wij het service abonnement aan. Voor een bedrag van € 5,- per maand bent u verzekerd van vakkundige reparaties voor een groot deel van het huurdersonder-houd. Op onze website vindt u meer informatie over dit 

abonnement. Op de home pagina van de website kunt u 
het abonnement aanvragen. 

Het opzeggen van uw huur
Bent u van plan om binnenkort uw huur op te zeggen? 
Dan is het volgende belangrijk:• U zegt de huur minimaal één maand van te voren op.
• Dit valt altijd op een werkdag, opzeggen kan elke dag.
• Vanaf de opzegdatum loopt de huur nog één maand door.
• Na de huuropzegging volgt een inspectie van de woning.
• U zegt op via een formulier op de website of  op te halen op kantoor.• Ook kunt u een opzeggingsbrief sturen met  vermelding van uw adres, telefoonnummer  en datum opzegging.

een verandering aan uw 

woning aanbrengen

We kunnen ons voorstellen dat u uw woning wilt 

aanpassen en inrichten naar uw eigen smaak. Dat is 

geen probleem zolang u zich aan ”de spelregels” houdt. 

Op onze website kunt u onder het kopje klussen en 

verbouwen de ZAV (zelf aangebrachte veranderingen) 

folder downloaden. Bij een aantal veranderingen heeft 

u vooraf toestemming van Velison Wonen nodig.  

Twijfelt u? Bel ons gerust 0255 535 786.

Klachtenafhandeling
 
Heeft u problemen met de buren? Achterstallig onder-

houd? Of een klacht over onze dienstverlening? Voor 

klachten zijn er aparte procedures. Meld uw klacht op 

de juiste manier, dan kunnen we u zo snel mogelijk  

helpen. Meer informatie hierover vindt u op onze web-

site. Of heeft u een vraag belt u gerust 0255 535 786.


