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Tijdens de feestdagen hebben wij aangepaste openingstijden. Deze zijn: 

Woensdag 24 december gesloten vanaf 15:30 uur

Donderdag 25 december (1e kerstdag) gesloten

vrijdag 26 december (2e kerstdag) gesloten

Woensdag 31 december gesloten vanaf 15:30 uur

Donderdag 1 januari 2015 gesloten

vrijdag 2 januari 2015 gesloten

Maandag 5 januari 2015  is het kantoor vanaf 10:15 uur open.

 

Voor dringende reparaties buiten de openingstijden die niet kunnen wachten, 

kunt u contact opnemen met onze boodschappendienst 020-4858170.

Aangepaste openingstijden  
kantoor tijdens de feestdagen

Prettige Kerstdagen  
en een mooi 

2015
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In november is gestart met de verbouwing en uitbreiding van het Wijkgezond-

heidscentrum in Velserbroek. Na de verbouwing is er circa 300m2 extra ruimte 

beschikbaar. De bouwkundige aanpassingen houden in dat de bestaande 

ruimten worden heringedeeld en het binnenplein ter hoogte van de eerste 

verdieping wordt overkapt. De huisartsen hebben inmiddels tijdelijk hun intrek 

genomen in de oude dependance van De Molenweid naast het Wijkgezond-

heidscentrum. De overige disciplines zijn tijdens de verbouwing gewoon 

bereikbaar via de achteringang. Alleen de apotheek blijft bereikbaar via de 

hoofdingang. Gedurende de werkzaamheden wordt geprobeerd om de overlast 

voor bezoekers en huurders zoveel mogelijk te beperken. 

De werkzaamheden nemen zes tot acht maanden in beslag. Begin juni hopen 

wij dat de verbouwing is afgerond en u een mooi nieuw Wijkgezondheidscen-

trum kunt bezoeken.

wijkgezondsheids-
centrum Velserbroek 
krijgt uitbreiding

Betaalbaar huren, ook in 2015
Wij stellen onze huurders graag cen-

traal. Onze voornemens voor 2015 

zijn daar volledig op gericht. Ook 

in 2015 zetten wij ons in voor onze 

belangrijkste taak; het bieden van 

goede en betaalbare huisvesting in 

Velsen.  

De betaalbaarheid van een huurwo-

ning is voor ons een heel belangrijk 

thema. Bijna al onze woningen, meer 

dan 90%, zijn sociale huurwoningen. 

Dat betekent dat een woning niet 

meer mag kosten dan € 700,- per 

maand. Maar wat is betaalbaar? Voor 

veel huurders is € 700,- per maand 

een hoog bedrag en niet betaalbaar. 

Daarom zorgen wij dat er ook  

voldoende woningen beschikbaar 

blijven met een huur ver onder de  

€ 600,- per maand. Driekwart van 

onze woningen hebben een huur 

onder de € 600,-.  

Voor huurders met een jaarinkomen 

tot € 34.678,- hebben we in 2014 

de huren alleen verhoogd met het 

inflatiecijfer. De extra inkomensaf-

hankelijke huurverhoging voor deze 

huurders is niet toegepast. Ook in 

2015 willen wij de huren voor mensen 

met een laag inkomen alleen laten 

stijgen met de inflatiecorrectie. 

 

Namens alle medewerkers van 

woningcorporatie Velison Wonen wil 

ik u hele fijne feestdagen en een mooi 

2015 toewensen. 

Peter van Ling, Directeur

Hoe waardeert u 
onze dienstverlening?
Of huurders tevreden zijn over onze 

dienstverlening, hebben wij in de 

periode van half september tot half 

december laten meten. Het KWH, het 

Kwaliteitscentrum Woningcorpora-

ties Huursector heeft naar een groot 

deel van onze huurders enquêtes 

gestuurd waarin zij hun tevredenheid 

kenbaar konden maken over een 

recente reparatie of de afwikkeling 

van een verhuizing. 

 

Ook heeft het KWH onze telefoni-

sche bereikbaarheid beoordeeld. 

We moeten het eindoordeel nog 

afwachten, maar de tussentijdse 

resultaten van de meting zijn positief. 

Wat ons eindcijfer gaat worden is dus 

nog spannend, vooral ook omdat 

wij de afgelopen maanden te maken 

hebben gehad met technische pro-

blemen van onze telefooncentrale.  

 

De meting die het KWH de afgelo-

pen maanden heeft uitgevoerd was 

een zogenaamde 0-meting. Met de 

resultaten van deze meting kunnen 

wij aan de slag om onze dienstverle-

ning nog beter aan te laten sluiten bij 

de wensen van huurders.  

 

Wij willen de huurders die de moeite 

hebben genomen om een enquête in 

te vullen hartelijk danken. Uw mening 

is voor ons zeer waardevol.  

 

Ons doel is om uiterlijk in 2016 het 

kwaliteitslabel te behalen.

Onze website is apart beoordeeld 

door het KWH en behaalde een 7,7. 

Met deze score komt de website van 

Velison Wonen ruim boven het  

landelijk gemiddelde voor  

woningcorporaties van 6,1.

Geef het ons door!

Wanneer er iets in de samenstelling 

van uw gezin of huishouden ver-

andert dan kan dat van invloed zijn 

op verschillende huurzaken. Bij een 

verandering van samenstelling moet u 

bijvoorbeeld denken aan een kind dat 

uit huis gaat, gaan samenwonen, een 

scheiding of het overlijden van een 

partner. 

Zeker als het gaat om verdrietige 

gebeurtenissen zoals een echtschei-

ding of een overlijden, kunnen wij 

ons voorstellen dat u er niet direct 

aan denkt om deze wijzigingen 

aan ons door te geven. Toch is het 

belangrijk om het goed te regelen. 

Bovenstaande gebeurtenissen kunnen 

namelijk gevolgen hebben voor:

•	 uw huurcontract;

•	 het wel of niet verkrijgen van 

huurtoeslag of een aanpassing 

van de hoogte van de huurtoeslag;

•	 de jaarlijkse huurverhoging; uw 

huishoudinkomen bepaalt name-

lijk of u een extra huurverhoging 

krijgt.

Velison Wonen heeft bij iedere 

nieuwe situatie gegevens van u nodig. 

U kunt dat heel makkelijk aan ons 

laten weten via onze website www.

velisonwonen.nl. Op de pagina: Ik 

ben huurder>Veranderde woonsitu-

atie vindt u de formulieren die u nodig 

heeft om wijzigingen aan ons door te 

geven. U kunt het formulier ook tele-

fonisch opvragen via 0255-535786. 

U vult het formulier volledig in, print 

het uit, ondertekent het en verstuurt 

het per post naar Velison Wonen of 

u scant het ingevulde formulier in en 

mailt het naar info@velisonwonen.nl.

Website krijgt 
goede  
beoordeling

Verandert er 
iets aan de 
samenstelling 
van uw gezin 
of huishouden?

Voorzijde Aletta Jacobstraat.

Herinrichting huisartsenpraktijk.

Binnentuin.
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Mag u de kleur van uw 
voordeur veranderen?
We kunnen ons voorstellen dat u uw woning wilt aanpassen en inrichten naar 

uw eigen smaak. Toch zijn niet alle veranderingen aan uw woning toegestaan. 

Zo mag u bijvoorbeeld niet uw buitendeuren of buitenkozijnen schilderen. 

Velison Wonen heeft namelijk een vast onderhoudsschema voor het schilder-

werk, waarin is vastgelegd dat de woningen om de zoveel jaar opnieuw worden 

geschilderd. De kleur wordt door Velison Wonen meestal in overleg met de 

bewoners bepaald.  

 

Het schilderen van buitendeuren en -kozijnen behoort tot de klussen waarvoor 

u van ons geen toestemming krijgt. Heeft u uw buitendeuren- of kozijnen wel 

zelf geschilderd, neem dan contact op met onze afdeling Vastgoed op onder-

staand telefoonnummer. De medewerker van deze afdeling kan u vertellen wat 

u in dat geval moet doen.

 

Wilt u precies weten voor welke werkzaamheden u toestemming nodig heeft 

van Velison Wonen? Op onze website vindt u onder het onderwerp Klussen en 

Verbouwen meer informatie.  

 

Met vragen kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vastgoed op  

telefoonnummer 0255 535786. 

In de Gildenbuurt is het op 20 en 21 

december kerstfeest. Buurtbewoners 

kunnen twee dagen lang genieten 

van winterse sferen in hun wijk.  

Er zijn veel leuke activiteiten. Voor  

kinderen is er een ijsbaan, een  

knutseltafel en kan de kerstboom 

worden versierd met kerstwensen. 

Volwassenen kunnen gezellig  

bijpraten bij de kraam waar allerlei 

gratis winterse consumpties verkrijg- 

baar zijn. Een dj zorgt twee dagen 

lang voor de muzikale omlijsting.

Kerstbuurtfeest  
in Velsen-Noord

nieuwbouw in  
oud-IJmuiden

Voorkom bevriezing buitenkraan

In navolging op enkele mooie projecten die in Oud-IJmuiden door Bouwfonds, 

Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen zijn gerealiseerd, volgt nu de bouw van 

Dok 09, 10 en 12. In Dok 10 neemt Velison Wonen vijf levensloopbestendige 

appartementen af van Bouwfonds.  

 

Dok 10 
Een onderdeel van het nieuwste plan is Dok 10, een kleinschalig complex  

tussen de Oranjestraat en het Thaliaplein. Het blok bestaat in totaal uit 27 

appartementen rondom een binnenplaats. De appartementen zijn heel geva-

rieerd. Die variatie komt tot uiting in de afwisseling van de gevels qua vorm, 

kleur en detaillering. De mix van wonen, werken en het historische karakter van 

de wijk zorgen voor een dynamische en inspirerende omgeving. Naast Dok 10 

komt het mooie Thaliaplein en midden in de wijk neemt het authentieke Thalia 

Theater zijn prominente plek in. 

Kopen
Van de 27 appartementen die Bouwfonds in Dok 10 bouwt worden er 14 appar-

tementen verkocht. De verkoop van appartementen en woningen door Bouw-

fonds in Dok 09, 10 en 12 van het nieuwbouwplan Oud-IJmuiden verloopt 

succesvol. Al meer dan 65% van de woningen is verkocht of onder optie! Voor 

meer informatie over het plan of als u interesse heeft om te kopen, verwijzen 

we u naar www.bouwfonds.nl.  

Huren
Wij houden u via onze nieuwsbrief en website op de hoogte wanneer en hoe 

u zich kunt inschrijven voor één van de vijf appartementen die Velison Wonen 

aanbiedt in Dok 10. 

Heeft u een buitenkraan? 
 

Zorg dan op tijd dat uw buitenkraan 

en leidingen niet beschadigen door 

bevriezing. Wij willen bevriezing 

graag helpen voorkomen en geven u 

daarom een paar tips om bevriezing 

van de buitenkraan tegen te gaan. 

Zo sluit u de 
buitenkraan af:
1. Zet de aanvoerkraan dicht.

2. Draai de buitenkraan open.

3. Laat via het aftapkraantje het 

water uit de leidingen lopen.

Is de buitenkraan 
bevroren?
Komt er geen water uit de kraan als u 

hem opendraait en vriest het buiten  

 

hard of vriest het al een paar dagen? 

Dan is uw kraan of de waterleiding 

mogelijk bevroren.  

Dit moet u dan doen:

1. Sluit de toevoerkraan af.

2. Zet de buitenkraan open en zet 

in huis het aftapkraantje open. 

Zet een opvangbakje onder het 

aftapkraantje.

Gaat u op winter-
vakantie?
Als u in de winter op vakantie gaat, 

verwarm uw huis dan op een laag 

pitje (minimaal 14 graden Celcius). 

Draai alle radiatoren een klein beetje 

open. Laat de binnendeuren open.  

Zo blijft heel uw huis vorstvrij.

4

De winter staat weer voor de deur en daarmee de kans op winterse ongemakken. 
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Feestelijke dag 
woongemeenschap 
De Zilvermeeuw
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum opende 

woongemeenschap De Zilvermeeuw in Velserbroek 

op 18 oktober zijn deuren voor belangstellenden. 

onder het genot van een hapje en een drankje en 

een kleine tentoonstelling konden de woningen, 

de gezamenlijke huiskamer, de hobbyruimte en de 

mooie binnentuin worden bekeken.

Tijdens deze middag bleek dat er veel belangstelling is voor deze vorm van 

wonen. De bezoekers waren verrast over wat deze woonvorm te bieden heeft 

aan ruimten. Ook de manier waarop bewoners van De Zilvermeeuw met elkaar 

omgaan sprak de mensen aan. Vier alleenstaanden en drie echtparen hebben 

zich tijdens de open dag aangemeld als lid.  

Bent u niet op de open dag geweest, maar heeft u 
toch interesse om lid te worden? 

Neem dan contact op met mevrouw Diekmann 06-19752335. Inschrijven als 

lid kost € 5 per jaar en daarmee wordt u op een wachtlijst geplaatst voor een 

woning. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een woning in De Zil-

vermeeuw is een maximum inkomen van € 34.678,-.

In september introduceerde de wijk-

teams binnen de gemeente Velsen de 

wijkmobiel.  

 

In de wijkteams zijn politie, gemeente, 

woningcorporaties, stichting Welzijn, 

jongerenwerkers en wijkplatforms 

vertegenwoordigd.  

 

In de afgelopen maanden stond de 

opvallend blauw geschilderde keet, 

herkenbaar aan het opschrift “Wijk-

team in de wijk”, drie keer in Velser-

broek en één keer in Velsen-Noord. 

Van bewoners hoopte het wijkteam te 

horen hoe zij tegen hun wijk aankijken 

en of ze er prettig wonen. Bewoners 

in Velserbroek kwamen naar de wijk-

mobiel om te praten over (gevaarlijke) 

verkeersituaties, parkeerproblemen, 

fietsroutes en jeugdoverlast. In 

Velsen-Noord gingen de vragen meer 

over het woningaanbod.  

Het wijkteam wijst bewoners de weg 

naar de instantie of de medewerker 

waar zij het beste met hun vraag 

terecht kunnen, waardoor deze snel-

ler op de juiste plek terechtkomt. Het 

wijkteam spreekt van een geslaagd 

initiatief.  

Door zelf naar de wijken toe te 

komen, laten de instanties zien dat ze 

makkelijk aanspreekbaar zijn.  

 

De komende maanden houden de 

leden van het wijkteam een winter-

stop. In het voorjaar bezoeken zij met 

de wijkmobiel weer verschillende 

wijken in Velsen.

wijkmobiel in het voorjaar weer naar de wijken

1. laat uw ventilatiesysteem altijd aan 

staan

Zet uw ventilatiesysteem niet uit. De 

vervuilde en vochtige lucht is daarna 

namelijk extra moeilijk te verversen.

2. Gebruik alle standen van uw  

ventilatiesysteem

Tijdens het koken is meer ventila-

tie nodig dan wanneer u niet thuis 

bent. Zet uw systeem dan dus op een 

andere stand.

3. schoonmaken 

Maak de afzuigventielen in het pla-

fond regelmatig schoon, zodat ze niet 

dichtslibben met vuil of stof. Meestal 

kunnen deze ventielen uit het plafond 

gehaald worden.

4. Zet uw ventilatieroosters of ramen 

open

Heeft u geen mechanische ventilatie? 

Zet dan regelmatig de ventilatieroos-

ters en ramen open voor frisse lucht.

Tips voor uw  

ventilatiesysteem

winterstopMechanische 
ventilatie houdt 
de lucht in huis 
gezond

Goede ventilatie in huis is belangrijk. 

De meeste moderne woningen heb-

ben een mechanisch ventilatiesys-

teem dat zorgt voor het verversen van 

de lucht in de woning. Om te voorko-

men dat het benauwd wordt in huis, is 

het belangrijk dat het goed werkt. Als 

de luchtkanalen van het ventilatiesys-

teem verstopt raken, komt er onvol-

doende gezonde lucht in huis. Dat is 

niet goed voor de gezondheid van de 

bewoners. Het systeem moet daarom 

om de zoveel tijd gereinigd worden. 

Velison Wonen plant jaarlijks in van 

welke woningen de ventilatiesyste-

men schoongemaakt moeten worden. 

Wijkmobiel houdt een winterstop.

Binnentuin De Zilvermeeuw.

Velison Wonen heeft samen met het 

college van de gemeente Velsen een 

samenwerkingsovereenkomst geslo-

ten voor een gezamenlijk haalbaar-

heidsonderzoek naar de ontwikke-

ling van de KPN-locatie in IJmuiden. 

Doelstelling is om het onderzoek op  

1 januari 2015 gereed te hebben. 

Samen met de gemeente zal gekeken 

worden naar de mogelijkheden en de 

kosten. Uitgangspunt is te kijken naar 

een supermarkt, wat kleinere winkels, 

woningen en parkeerruimte.

Zodra er meer bekend is over de plan-

nen zullen we u via onze nieuwsbrief, 

facebook of website op de hoogte 

houden.

Samenwerking  
met de  
gemeente
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Horen, Zien en Melden

Hier werkt Velison wonen
aan onderhoud

Jaarlijks zien burgers 4,6 miljoen keer 

een misdrijf gepleegd worden. Slechts 

1 op de 9 van deze waargenomen 

misdrijven wordt binnen enkele minu-

ten via 112 gemeld. Dit betekent dat 

ongeveer 4(!) miljoen waarnemingen 

niet efficiënt of helemaal niet in actie 

omgezet worden.

Dit kan beter! 

Daarom is op 3 oktober de campagne 

Horen, Zien en Melden gestart in de 

gemeente Velsen.

De inwoners van de gemeente Velsen 

worden gewezen op het belang van 

het melden van verdachte situaties en 

van strafbare feiten via 112. 

Een mooie boodschap, maar op 

zich niet uniek. Wat Horen, Zien en 

Melden onderscheidt, is dat er actief 

contact is met de Velsenaren en niet 

eenmalig en eenzijdig een boodschap 

verkondigd wordt. Door berichten te 

plaatsen op de Facebookpagina  

www.facebook.com/horenzienmelden 

worden de Velsenaren op de hoogte 

gehouden van onderwerpen die  

spelen in hun wijk. 

Op deze manier weten ze wat de 

belangrijkste aandachtspunten in de 

wijk zijn. Zo hoopt de politie dat de 

inwoners, naast strafbare feiten, een 

verdachte situatie ook daadwerkelijk 

gaan herkennen en direct melden via 

112.

Er gaat een preventieve werking uit 

van de campagne Horen, Zien en Mel-

den. Naar de criminelen wordt uitge-

straald dat er in Velsen niets te halen 

valt. Ze hebben hier niets te zoeken!

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de 

recente insluipingen die plaatsvonden 

in IJmuiden. In een week tijd vonden 

er 5 insluipingen plaats. Op Facebook 

plaatste de politie hier een bericht 

over en dit werd door ruim 5000 

mensen gezien. Daarna hebben er 

geen insluipingen meer plaatsgevon-

den in IJmuiden!

De campagne is een samenwerking 

tussen de gemeente Velsen, woning-

corporaties, welzijnsinstellingen, 

wijkplatforms en de politie.

Meer informatie over Horen, Zien en 

Melden is te vinden op de website 

www.horenzienmelden.nl of volg het 

via facebook.com/horenzienmelden 

of via Twitter @horenzienmelden.

“Ik hoorde wel iets, maar nam aan dat de politie al 

gebeld was” of “Ik zag het wel gebeuren, maar daar 

komt de politie toch niet voor?”

Zo aan het eind van het jaar is Velison wonen nog volop bezig met onderhouds- 

projecten. Met de foto’s op deze pagina geven wij u graag een beeld van de 

werkzaamheden die wij momenteel aan onze complexen uitvoeren.

De Rijksoverheid is gestart met een 

campagne ‘Preventie woninginbraak’. 

Bij 25% van de inbraken komen  

inbrekers makkelijk binnen door 

middel van flipperen, hengelen en 

insluiping. Het is voor burgers heel 

makkelijk om het inbrekers moeilijk 

te maken. De overheid wil burgers 

stimuleren om zelf preventieve maat-

regelen te treffen, zoals zorgen voor 

goede sloten. Op die manier kan het 

aantal inbraken nog verder dalen. 

Op de website  

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

vindt u allerlei slimme tips om inbraak 

in de woning te voorkomen.

Eén op de vier 
inbraken  
eenvoudig te 
voorkomen

IJmuiden: Vervangen Cv-ketels van 18 huurwoningen in het Baken .

Velsen-Noord: Reiniging schilderwerk en schilder-
werkzaamheden aan het Stratingplantsoen.

Velserbroek Hofstede: Intercom installatie ver-
vangen en vervangen vijver in de binnentuin.

IJmuiden: Schilderen kopgevels Orionweg.

IJmuiden: Schilderen kopgevels Schelde- en 
Vechtstraat.

Velserbroek: Uitbreiding  
wijkgezondheidscentrum.

Vrijwel de meeste aanhoudingen door de politie vinden plaats na melding van een burger.
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warme zorg in gezinshuis ”onder 
de Panne”

Gezellige housewarming
Het was er gezellig en druk tijdens 

de housewarming. De gezamenlijke 

woonkamer liep vol en de bezoekers 

werden rondgeleid door het huis. 

Er waren heerlijke hapjes en taarten 

gemaakt door de bewoners. Beetje 

zenuwachtig waren ze wel, zouden 

er wel bezoekers voor hen komen. 

Aan het eind van de dag werd er moe 

en voldaan teruggekeken op een 

geslaagde middag. 

Nog twee bewoners 
gezocht
In de woning wonen momenteel vier 

jongvolwassenen met een verstande-

lijke beperking. Het huis biedt ruimte 

aan zes bewoners. De stichting zoekt 

nog twee bewoners die passen binnen 

de groep. Doelstelling van de stichting 

is om hier samen met gezinsouders 

warme zorg te bieden, 24 uur per dag. 

Naar deze gezinsouders is de stichting 

op zoek. Zijn jullie dat koppel dat zich 

hier voor wil inzetten, hebben jullie 

het in de vingers kijk dan op  

www.ookvoorjou.com.

Extra aandacht
Achter de stichting staan Guus 

Wardenaar en zijn gezin. Guus en 

zijn vrouw werkten zelf in de zorg. 

Samen met zijn dochter vormt hij het 

bestuur.  

Uit Guus zijn eigen ervaring met een 

zoon met een beperking en de lange 

zoektocht naar de juiste zorg, is het 

idee geboren om een woonvoorzie-

ning te creëren met een huiselijke 

warme sfeer. “Deze groep heeft extra 

aandacht nodig en geen zorg op 

afstand” zegt Guus. Totdat er gezins-

ouders zijn gevonden nemen hij en 

zijn vrouw de taak tijdelijk op zich. 

Zij bieden de zorg, houvast en zijn 

een vast aanspreekpunt. Naast de 

dagbesteding worden er boodschap-

pen gedaan, gezamenlijk gekookt, 

geknutseld en gebakken. Donderdag 

is een beetje een “vrije dag” en gaan 

ze gezellig met zijn allen naar de 

sportschool. 

Naast het gezinshuis valt ook een 

lunchroom onder de stichting. Aan de 

Noorderhoofdstraat 3A te Krommenie 

bevindt zich een sfeervolle en klein-

schalige lunchroom Tante Tee, een 

bijzondere plek waar u wordt bediend 

door mensen met een beperking.

Sinds september huurt de stichting ook Voor Jou wonen een woning van  

Velison wonen aan de Annie Romeinstraat in de Velserbroek. Reden om op  

23 november een housewarming te geven voor familie, omwonenden en 

belangstellenden.

De Huurdersraad aan
het woord

Geslaagde 
Open Huizen 
Dag

Op 13 oktober heeft de jaarlijkse huurdersvergadering van de Huurdersraad (HR) 

weer plaatsgevonden. Hierbij waren Mirjam Hagen en René Jansen, twee leden 

van de raad van commissarissen, als gast en toehoorder aanwezig.  

 

Na alle verontrustende berichtgevingen over de veranderingen die minister Blok in 

ons sociale huurstelsel wil doorvoeren, de gevolgen van de verhuurdersheffing en 

van de inkomensafhankelijke huurverhogingen die dit jaar voor het eerst bij Velison 

Wonen doorgevoerd werden, lag het in de lijn der verwachting dat aanzienlijk wat 

huurders de vergadering zouden komen bijwonen. Om die reden en om alle 

vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, hebben wij de Woonbond 

gevraagd een presentatie te verzorgen over alle ontwikkelingen en de gevolgen 

hiervan. Tot ons grote verbazing viel de opkomst desondanks enorm tegen. 

Hierdoor kunnen wij ons afvragen of de huurders het met de plannen van 

minister Blok eens zijn, of dat zij niet of onvoldoende op de hoogte zijn van 

welke ontwikkelingen op stapel staan. 

Wilt u graag op de hoogte blijven, dan kunt u ons volgen via ons Twitterkanaal 

@HRVelison. Uiteraard stellen wij ook uw twitternieuws op prijs!

Mocht u interesse hebben in deelname aan de Huurdersraad, mailt u dan naar 

info@velison-hr.nl. Wij zullen u dan uitnodigen voor een oriënterend gesprek. 

Namens HR Velison Wonen,

Esther Otter

Naast het verhuren van woningen, 

verkoopt Velison Wonen in bepaalde 

wijken ook regelmatig huurwonin-

gen. Een traditie in de koopbranche 

is de Open Huizen Dag. Op zaterdag 

4 oktober organiseerde de NVM 

voor de tweede keer in 2014 een dag 

waarop alle eigenaren van woningen 

die te koop staan, de voordeur open 

kunnen zetten. Ook Velison Wonen 

deed weer mee. Voor woningzoe-

kenden naar een koopwoning is het 

de uitgelezen mogelijkheid om ver-

schillende te koop staande woningen 

vrijblijvend en zonder afspraak te 

bezichtigen.  

In totaal konden zeven woningen  

van Velison Wonen bezocht worden 

in IJmuiden, Velsen-Noord en Vel-

serbroek. De woningen hadden een 

vraagprijs van € 95.000,- tot  

€ 200.000,- kosten koper. Bezoekers 

konden zelf even binnenlopen om de 

woning op eigen gemak te bekijken 

en vragen konden direct aan de 

makelaar gesteld worden.  

 

Wat dit keer heel bijzonder aan de 

Open Huizen Dag was, is dat er voor 

zes van de zeven woningen een 

kijker was die graag een vervolgaf-

spraak wilde maken. Uiteindelijk zijn 

deze zes woningen ook allemaal ver-

kocht! Er was dus zeker sprake van 

een zeer geslaagde Open Huizen Dag 

in oktober 2014. Komend voorjaar is 

Velison Wonen weer van de partij!

volg ons nieuws via Facebook

Ook Velison Wonen is te vinden op 

social media. Blijf op de hoogte van 

ons koopwoningaanbod, projecten, 

nieuws en acties door ons te volgen 

op Facebook. Wanneer u zelf een 

Facebookpagina heeft, kunt u een-

voudig op de hoogte blijven door 

onze Facebookpagina te ‘liken’. 

Velison Wonen biedt een aantal koopappartementen aan tegen een aantrekkelijke prijs en op 
risicoverlagende voorwaarden, de zogenaamde Koopgarantregeling. De kans bij uitstek voor 
starters en huurders met een beperkt budget om eigenaar te worden van een modern apparte-
ment in het prachtige gebouw De Vrijheit in Oud-IJmuiden.  
Voor meer informatie of een bezichtiging kunt u contact opnemen met Bon & Breed  
Makelaardij 023-5388455, www.bon.nl,of kijk op www.velisonwonen.nl.

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

Adrianastraat 122, Oud-IJmuiden

Adrianastraat 132, Oud-IJmuidenUnieke kans!

€ 108.000,- k.k.

€ 106.000,- k.k.
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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.

Handige informatie voor huurders

Colofon
Bezoekadres
Velison Wonen

Sluisplein 25

1975 AG  IJMUIDEN 

Postadres 
Postbus 352

1970 AJ IJMUIDEN

Telefoonnummer 
0255 535 786

Website
www.velisonwonen.nl 

 

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

Velison Wonen

Bankrekeningen 
Per 3 oktober zijn de “oude” bankrekeningen van AWV Eigen Haard 28.50.56.921 en 28.51.59.025 en  Kennemerhave ING 579843 en 65.96.78.691 definitief opgeheven. Het is niet meer mogelijk om op deze rekeningen huur te betalen. Huurbetalingen kunnen dan alleen nog op rekening NL 75 BNGH 0285 16 13 50 

plaatsvinden.

Als u nog op een oud bankrekeningnummer uw huur overmaakte, moet u zelf het banknummer aanpassen. Als u een automatische incasso heeft, is het banknum-mer al automatisch aangepast en hoeft u niets te doen.

Meer gemak met het  

serviceabonnement
 
Bij een huurwoning hebben u en Velison Wonen beide 

onderhoudsverplichtingen. Op onze website kunt u 

eenvoudig een reparatieverzoek melden. Voor het 

onderhoud en de kleine reparaties die u als huurder zelf 

moet uitvoeren bieden wij het serviceabonnement aan. 

Voor een bedrag van € 5,- per maand bent u verzekerd 

van vakkundige reparaties voor een groot deel van het 

huurdersonderhoud. Op onze website vindt u meer 

informatie over dit abonnement. Op de homepagina 

van de website kunt u het abonnement aanvragen. 
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 folder zelf aangebrachte veranderingen 

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. Heeft u een vraag? Belt u gerust 0255 535 786.


