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In mei werd de eerste paal geslagen van de woonvoorziening voor kwetsbare 

ouderen ‘De Molenweid’. Wethouder Robert te Beest drukte samen met Eduard 

van Bockel, bestuurder van Zorgbalans en Peter van Ling directeur van Velison 

Wonen op de knop die ervoor zorgde dat de eerste paal de grond in ging.

 

Intensieve zorg
In opdracht van Velison Wonen wordt aan de Aletta Jacobsstraat in Velserbroek 

een woonvoorziening gebouwd voor ouderen met een intensieve zorgvraag  

die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zorgbalans gaat het gebouw huren 

van Velison Wonen. Het woongebouw krijgt drie woonlagen met tweekamer- 

appartementen en gemeenschappelijke ruimten.

De contouren zijn zichtbaar
De werkzaamheden zijn in volle gang. De eerste verdiepingsvloer is gereed en 

er is een start gemaakt met het metselwerk. De verwachting is dat het gebouw 

in het voorjaar van 2017 wordt opgeleverd.

De bouw van De Molenweid 
gaat snel

Om in aanmerking te komen voor 

een woning in De Molenweid is een 

indicatie nodig met zorg voor verblijf 

op basis van de Wet langdurige zorg. 

Ook een eventuele meeverhuizende 

partner heeft deze indicatie nodig. 

Belangstellenden, die beschikken 

over deze indicatie kunnen contact 

opnemen de afdeling zorgbemidde-

ling van Zorgbalans:  

Frontoffice.intramuraal@zorgbalans.nl 

of 023-8910550.

Interesse?
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Krap vier maanden na de start van de isolatie werkzaamheden aan de woningen  

van het project Melklaan en omgeving in Velsen-noord, vierden we samen met 

de bewoners de oplevering. De woningen zijn door Velison wonen geïsoleerd 

en voorzien van zonnepanelen. De bewoners zijn blij met hun geïsoleerde 

woning en met de manier waarop de werkzaamheden door de aannemer KBK 

Bouw zijn uitgevoerd. 

Bewoners Melklaan zien de winter  
met vertrouwen tegemoet 

Participatie
Participatie staat hoog in ons vaandel. De behoefte om 

met een brede vertegenwoordiging van huurders te com-

municeren werpt altijd zijn vruchten af. Graag zijn wij op 

de hoogte wat huurders willen, dat ze met ons meedenken 

en ons scherp houden. Een mooi voorbeeld van de partici- 

patie met onze huurders is de recentelijke samenwerking 

met de bewonerscommissie van de Melklaan en omgeving 

uit Velsen-Noord, waar groot onderhoud plaatsvond.

Door de bewoners is op eigen initiatief een bewoners-

commissie opgericht. De bewonerscommissie heeft zich 

voor en tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan hun 

woningen sterk gemaakt voor de belangen van de bewo-

ners, waardoor wij echt rekening konden houden met de 

wensen. Dit is precies waar participatie om gaat. Natuurlijk 

hoop ik dat deze bewonerscommissie ook nu de werk-

zaamheden zijn afgerond, actief wil blijven om zich in te 

blijven zetten voor de belangen van de bewoners. In onze 

nieuwsbrief leest u hoe we samen met bewoners de  

oplevering van het project Melklaan en omgeving op  

feestelijke wijze hebben gevierd.

Peter van Ling, Directeur

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van wat 

er binnen de Huurdersraad speelt. Ook kunt u ons volgen 

via twitter@HRVelison.

Jaarverslag
Bespraken we ons jaarverslag voorheen op de jaarver-

gadering, voortaan kunt u deze lezen op de website van 

Velison Wonen onder ik ben huurder > alles over huren > 

Huurdersraad.

Prestatieafspraken
Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet hebben 

huurdersorganisaties een stem en verantwoordelijkheid 

in de totstandkoming van de lokale prestatieafspraken. In 

deze afspraken wordt vastgelegd welke huisvestings- 

opgaven er zijn binnen de gemeente en wat de betrokken 

partijen (kunnen) doen om vraag en aanbod op elkaar af te 

stemmen en de volkshuisvestelijke opgaven te realiseren. 

De Huurdersraad heeft hierin een signalerende en advise-

rende rol.

Namens de huurdersorganisaties in de gemeente Velsen 

zijn onder andere de speerpunten doorstroming senioren, 

huisvesting bijzondere doelgroepen en betaalbaarheid 

ingebracht. 

Huurdersraad intern
Wil van Norden nam per 1 september na 22 jaar afscheid 

van de Huurdersraad. Gedurende zijn lidmaatschap heeft 

Wil diverse functies bekleed en het afgelopen jaar heeft hij 

onze raad op bevlogen wijze aangestuurd als voorzitter. 

We bedanken Wil voor zijn jarenlange inzet. 

De Huurdersraad heeft Velison Wonen gevraagd ermee 

akkoord te gaan om een niet huurder (wel een voormalig 

huurder) als voorzitter aan te stellen, omdat er binnen de 

huidige Huurdersraad geen leden zijn die deze functie 

willen bekleden en zich geen nieuwe kandidaten hebben 

gemeld. Velison Wonen is hiermee onder voorwaarden 

akkoord gegaan. Er dient wel een aanpassing in de Statuten  

van de Huurdersraad te worden gedaan. 

Wij zoeken nog steeds leden. Heeft u interesse? Neemt u 

dan contact op met esther.otter@velison-hr.nl.

Namens de Stichting Huurdersoverleg Velison Wonen,

Esther Otter, 

Secretariaat

In februari 2016 startte Velison Wonen 

met de aanpak van de woningen. 

Velison Wonen investeerde in totaal  

€ 2,1 miljoen in de verduurzaming van 

de woningen.

Energielabel A
Door de maatregelen is de labelklasse 

van de huizen verhoogd van klasse F 

naar klasse A. De bewoners betalen  

voor de verbeteringen aan hun woning  

geen huurverhoging. Voor de zonne- 

panelen hoeven de huurders alleen 

een klein bedrag aan servicekosten 

te betalen. Doordat de woningen nu 

goed geïsoleerd zijn, gaan de bewo-

ners energie besparen. 

Prima samen- 
werking met 
bewoners- 
commissie
Mede door de goede samenwerking  

met de bewonerscommissie en de 

bewoners verliep het project bijzon-

der soepel. Na vier maanden is het 

project, drie maanden eerder dan 

gepland, naar volle tevredenheid 

afgerond. Een feestje voor de bewo-

ners was dan ook wel op zijn plaats. 

Voor de kinderen waren er leuke 

activiteiten. Zij konden onder andere 

een zonnebloem maken met een 

echt werkende zonnecel en motortje. 

Deze bijzondere zonnebloem gaat 

draaien als hij in de zon staat. Zo kon-

den ook de kinderen ontdekken hoe 

leuk zonne-energie kan zijn! Gelukkig 

werkte de zon die middag ook mee!

Vanuit de Huurdersraad 

V.l.n.r. A. Wiegerinck, M. Philippo, R. Crezee, H. Gerrits en E. Otter
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Bewoners Zilvermeeuw blij met 
nieuwe keuken

Hoewel de kozijnen voor het oog nog prima in de verf zaten, bleek uit onder-

zoek dat er sprake was van houtrot in de uitpandige kozijnen van het woning-

gebouw aan de A. le nôtrelaan in Velserbroek. omdat herstellen niet meer 

mogelijk was, besloot Velison wonen de kozijnen te vervangen. nadat de 

bewoners uitgebreid zijn geïnformeerd, zijn we in mei begonnen met het  

vernieuwen van de kozijnen. 

De bewoners van woongemeenschap De Zilvermeeuw 

in Velserbroek kunnen weer naar hartenlust met elkaar 

koken. Omdat de oude keuken aan vervanging toe was, 

plaatste Velison Wonen er een nieuwe keuken.  

“We hebben een prachtige keuken mogen uitzoeken bij 

Velison Wonen,” vertelt huurster mevrouw Diekmann.  

“Wij hebben er zelf de afzuigkap en het gasfornuis bijge-

kocht.” De gemeenschappelijke keuken staat in open  

verbinding met de grote huiskamer. Ook de huiskamer is 

door de bewoners opgeknapt. “Het klinkt hier nu nog een 

beetje hol,” vertelt mevrouw Diekmann,”maar zodra de 

nieuwe gordijnen hangen is dat verholpen.”

Een geslaagde restyling, waar de bewoners van De  

Zilvermeeuw weer jarenlang plezier van zullen hebben!

Belangstelling?
Heeft u interesse om in De Zilvermeeuw te wonen? Kijk  

op onze website www.velisonwonen.nl > ik wil huren >  

De Zilvermeeuw.
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nieuwe kozijnen voor woningen 
A. le nôtrelaan in Velserbroek

Hier wordt geschilderd
De woningen in deze complexen worden de komende 

tijd geschilderd. Van de woningen worden alle kozijnen, 

ramen, deuren en houten geveldelen aan de buitengevel 

geschilderd. Vooruitlopend op het schilderwerk worden 

de eventuele nodige herstelwerkzaamheden aan de te 

schilderen delen uitgevoerd. Naar verwachting zijn de 

werkzaamheden eind 2016 klaar.

velserbroek 

Annie Romeinstraat (complex 821)

Mathilde Wibautstraat (complex 807)

Annie Romeinstraat (complex 806)

Gerstland*) (complex 818) 

*) In dit complex worden behalve schilderwerkzaamheden 
ook de voordeuren vervangen, de goot aan de voor- en 
achterzijde vervangen inclusief hemelwaterafvoeren. Ook de 
rookgasafvoer van de cv-installatie wordt vervangen.

velsen-noord

Stratingplantsoen (complex 514)

Slimme planning
Een project van deze grootte kon 

voor de betrokken bewoners niet 

onopgemerkt voorbij gaan. De werk-

zaamheden waren best ingrijpend; 

er werden steigers voor de woning 

geplaatst, er kwamen werklieden over 

de vloer en tijdens het vervangen van 

de kozijnen was de gevel kortstondig 

open. Maar door een slimme planning  

kon de overlast gelukkig worden 

beperkt. Per woning had de aannemer 

ongeveer vijf dagen nodig. De steiger 

schoof met de werkzaamheden mee, 

zodat ook deze zo kort mogelijk voor 

een woning hoefde te staan. Er is hard 

doorgewerkt door de aannemer, want 

in september was het hele project, 

ruim een maand eerder dan gepland, 

al klaar.

Kim Hexspoor is sinds eind 2015 in 

dienst als projectleider Vastgoed en 

nauw betrokken bij het planmatig 

onderhoud aan de A. le Nôtrelaan. 

“Toen ik hier in dienst kwam waren er 

al plannen voor het vervangen van de 

kozijnen en deuren in de A. le Nôtre- 

laan. Ik ben met dit project verder aan 

de slag gegaan en heb een bewoners-

avond georganiseerd”, vertelt Kim. “Tijdens deze goedbezochte avond zijn de 

plannen uiteengezet en kregen wij een goede respons van de bewoners.”

Het vervangen van de kozijnen en deuren was voor Velison Wonen een mooie 

gelegenheid om gelijktijdig duurzame HR++beglazing aan te brengen. Deze 

beglazing heeft een hogere isolatie en verbetert het comfort in de woning. 

Voor deze verbetering passen we geen huurverhoging toe.

Kim: “Wat ik een mooie bijkomstigheid vind is dat er naar aanleiding van dit 

project een enthousiaste bewonerscommissie is opgericht, die ook in de toe-

komst de belangen van de huurders in dit complex blijft behartigen.” Velison 

Wonen en de bewoners waren ook zeer tevreden over de samenwerking met 

de firma Huipen.
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Dagbesteding van De waerden in 
De Vrijheit 
Sinds 2011 huurt De waerden 15 appartementen van Velison wonen in  

De Vrijheit in IJmuiden. De waerden is een organisatie voor mensen met een 

verstandelijke beperking in noord-Holland. Zij zorgen ervoor dat mensen met 

een beperking kunnen wonen en werken op een manier die bij hen past. 

Dagbesteding
Velison Wonen nam een kijkje op de dagbesteding en 

sprak met Frits Rijperman, teamleider voor De Waerden in 

de gemeente Velsen. Bij binnenkomst in de sfeervol inge-

richte gemeenschappelijke ruimte vallen gelijk de mooie 

creaties op die door de cliënten zijn gemaakt. Deze  

morgen is het prachtig weer dus gaan zij naar het strand 

om schelpen te zoeken om mee te knutselen. “Uit de 

vraag en behoefte van cliënten is het idee van de creatieve 

dagbesteding ontstaan,” vertelt Frits. “De begeleiders en 

vrijwilligers begeleiden hier vier dagen per week de men-

sen bij het knutselen van cadeau artikelen. Deze artikelen 

worden ook op de donderdagmarkt in IJmuiden verkocht. 

Dit gebeurt in samenwerking met ‘kansen en zo’ van 

Stichting Welzijn Velsen. Van de opbrengst worden weer 

nieuwe materialen gekocht.”

Verse producten uit de 
Smikkeltuin
“Soms gaat een groep cliënten koken en kunnen mede-

bewoners tegen een kleine vergoeding mee-eten,” vertelt 

Frits. De meeste ingrediënten komen dan uit de eigen 

Smikkeltuin gelegen aan het agrarische bedrijvencentrum 

aan het Spekkeweggetje in Santpoort-Noord. Hier vindt 

ook dagbesteding plaats en kan iedereen terecht om 

eigen gekweekte groente en verse eieren te kopen. Van de 

producten van de Smikkeltuin worden ook met regelmaat 

heerlijke gerechten bereid in buurtcentrum de Spil. Ieder-

een mag dan aanschuiven om een vers bereide maaltijd te 

eten voor maar € 3,50. Voor data en meer informatie kunt 

u kijken op www.buurtcentrumdespil.nl onder het kopje 

kansen en zo.

Wie doen er mee
Niet iedereen die deelneemt aan de dagbesteding woont 

in De Vrijheit. Sommigen komen op de fiets vanaf een 

andere locatie om mee te doen. Frits vertelt dat de sfeer 

tijdens de dagbesteding gemoedelijk is. “Cliënten die hier 

hun dag besteden kunnen vaak een normale werkdruk niet 

aan, er is dan ook geen loonwaarde gekoppeld aan deze 

besteding. Soms gebeurt het dat een cliënt zo groeit en 

vertrouwen in zichzelf krijgt bij de dagbesteding dat door-

groeien naar een werkplek wel mogelijk is.”

Vrijwilliger worden?
De Waerden ondersteunt kinderen, volwassenen, ouderen 

en gezinnen waarvan één of beide ouders een verstandelijke  

beperking heeft. Ook bieden zij ondersteuning aan mensen 

met andere beperkingen, zoals kinderen met een stoornis 

in het autistisch spectrum en mensen bij wie een dubbele 

diagnose is vastgesteld. Ondersteuning wordt geboden in 

het begeleid wonen, dagbesteding, ambulante begeleiding 

of speltherapie in de jeugdzorg. Naast een veilige plek 

biedt dagbesteding ook structuur. Zowel vaste mede-

werkers als vrijwilligers werken met veel plezier bij De 

Waerden. Het is dankbaar werk om met deze mensen hun 

dagbesteding te vullen, waarbij zij zich prettig en maat-

schappelijk betrokken voelen. 

Lijkt het u ook leuk om als vrijwilliger te werken met  

mensen met een verstandelijke beperking? Neem dan 

contact op met frijperman@dewaerden.nl. 

Vogelverjagers op het dak van  
De Vrijheit
In het voorjaar zijn op het dak van  

De Vrijheit Hawk vogelverjagers 

geplaatst. De bewoners van De Vrij-

heit in IJmuiden ondervonden veel 

overlast van meeuwen waardoor de 

Vereniging van Eigenaren besloot de 

Hawks te plaatsen. 

De Hawk Kite vogelverjager beweegt, 

klimt en duikt als een echte valk, 

gaat automatisch vliegen, al bij een 

klein beetje wind. Door de natuur-

lijke bewegingen denken meeuwen 

dat er een valk vliegt wat instinctief 

vluchtgedrag teweeg brengt. “Het 

dak zat eerst vol met nesten, maar 

daar is nu meer van te zien,” vertelt de 

huismeester van De Vrijheit, Remco 

Arkeveld. 

Wat kunnen bewoners zelf doen?
Wij raden u af om vogels te voeren. Maak afval onbereikbaar voor de vogels.

Verder kunt u om te voorkomen dat meeuwen zich op uw dak nestelen een 

aantal maatregelen nemen. Die maatregelen mogen uitsluitend vóór of na 

de broedperiode genomen worden. U kunt bijvoorbeeld de oude nesten weg 

(laten) halen vóór februari-maart. Ook zijn er allerlei afschrikmiddelen in de 

handel die op het dak geplaatst kunnen worden.

Meeuwenoverlast kunt u melden bij het Klant Contact Centrum van de 

gemeente Velsen op telefoon 0255-567200.

Niet alle meeuwen gedragen zich als een lastpak. Slechts drie soorten bezorgen 

plaatselijk overlast: de zilvermeeuw, de kleine mantelmeeuw en de kokmeeuw.

Openpikken vuilniszakken ■ 

Uitwerpselen op gebouwen en 
 ■ ■ ■kunstwerken

Corrosie door uitwerpselen en
 ■ ■ ■krabsporen op auto’s

Aggressief gedrag t.o.v. mensen 
 ■ ■op broedplaatsen (+ lawaaihinder)

Ruimtecompetitie met andere, 
 ■ ■zeldzame kustbroedvogels

Predatie op andere, zeldzame 
 ■ ■kustbroedvogels

Wie bezorgt welke overlast?
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Wethouder Floor Bal opende woensdag 14 september 

de opruimactie ‘Samen voor een schone wijk’ in Velsen-

Noord. Op het Stratingplantsoen werden verschillende 

activiteiten georganiseerd en kon het zwerfafval worden 

ingeleverd. Aanleiding voor deze middag was de uitkomst 

van het leefbaarheidsonderzoek dat het wijkplatform 

Velsen-Noord vorig jaar uitvoerde. Uit dit onderzoek  

kwam naar voren dat zwerfafval de grootste ergernis van 

bewoners van Velsen-Noord is. De opkomst van bewoners 

en kinderen was, groot. 

Wie deden er mee?
Verschillende partijen werkten mee aan de opruimactie.  

Woningcorporaties, het Pieter Vermeulen Museum, 

Podium, de gemeente Velsen, afvalbedrijf HVC, Stichting 

Welzijn Velsen, school de Plataan en het wijkplatform 

maakten het mogelijk dat tijdens deze middag informatie  

werd gegeven over afvalscheiding, de betekenis van zwerf-

afval voor de leefomgeving en de onverteerbaarheid van 

plastic afval.

opruimactie in Velsen-noord 
groot succes

gezond,” vertelt Marja de Groot. “Dat 

maakte het mogelijk om deze tuin te 

realiseren. Omdat het onderhoud van 

het gras dat er voorheen lag veel geld 

kostte, zijn wij vorig jaar gestart met 

plannen voor een meer onderhouds-

vriendelijke tuin. Bijna iedereen is erg 

blij met het resultaat.” 

Een goede mix van 
koop en huur
Marja: “De formule van koop- en 

huurwoningen door elkaar vind ik 

heel prettig. Iedereen voelt zich 

verantwoordelijk voor een nette 

woonomgeving en er zijn eigenlijk 

nooit problemen. We organiseren 

ieder jaar een opruimdag waaraan 

veel bewoners meedoen. Ook de 

jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wordt 

goed bezocht. Mensen hebben hier 

echt contact met elkaar en dat is heel 

prettig samenleven!“

Vve Mercurius houdt heft in 
eigen hand

Als je het goed wilt doen, is voldoende 
expertise echt belangrijk

“Het maken van de onderhoudsplanning, het afsluiten van contracten met 

schilders, hoveniers en andere bedrijven doet onze VvE zelf,” vertelt Marja de 

Groot, voorzitter VvE Mercurius. “Dat kan, omdat wij voldoende deskundigheid  

op bestuurlijk, financieel en technisch gebied in huis hebben. Die kennis is 

nodig om de contracten en offertes van onderhoudsbedrijven goed te kunnen 

beoordelen. Het besturen van een VvE is vrijwilligerswerk. De enige VvE-taak die 

wij aan Velison Wonen uitbesteed hebben, is de administratie zoals het innen 

van de servicekosten, de administratieve afhandeling van de betalingen en het 

maken van de jaarrekening.

De nieuwe tuin is een mooi voorbeeld van een project dat door de inzet van 

het VvE bestuur van de Mercurius tot stand is gekomen. “De VvE is financieel 

Sinds de oplevering in 2001 zorgt de Vereniging van eigenaren (Vve) van  

wooncomplex Mercurius in IJmuiden er voor dat het gebouw piekfijn wordt 

onderhouden. De Mercurius bestaat uit 40 koop- en 30 huurwoningen.  

De huurwoningen zijn eigendom van Velison wonen. De taken van de Vve  

worden uitgevoerd door een bestuur dat uit een zestal bewoners van het  

complex bestaat. De bewoners houden het beheer helemaal in eigen hand. 

Marja de Groot 

De nieuwe tuin rondom het woon-

complex Mercurius in IJmuiden ligt 

er prachtig bij. De bewoners zijn 

akkoord gegaan met een compleet 

nieuwe opzet voor de tuin. 

“Voorheen bestond de tuin alleen 

uit gras, nu staan er meer dan 3000 

planten,” vertelt Marja de Groot. 

In het beplantingsplan is rekening 

gehouden met de verschillende 

bloeiperiodes van planten, waar-

door de tuin het hele jaar door mooi 

is. Veel van de vaste planten zijn 

aantrekkelijk voor bijen, vlinders en 

hommels. Ook is de keuze van de 

planten afgestemd op de locatie. Op 

plekken waar de wind vrij spel heeft, 

staan bijvoorbeeld planten die daar 

goed tegen kunnen. De toepassing 

van een bijzondere grondsoort die 

water vasthoudt, zorgt ervoor dat 

de tuin amper gesproeid hoeft te 

worden. 

Op donderdag 8 september kwamen 

de bewoners van de Mercurius bijeen 

voor de feestelijke opening van de 

tuin.

Kleurrijke tuin voor Mercurius 

wijkeroogstraat ziet het licht 
Tot voor kort ontnamen vier reuzen van bomen het daglicht van de bewoners 

in de Wijkeroogstraat in Velsen-Noord. De bomen die in de voortuin van een 

ouder echtpaar stonden, waren in de loop van de jaren zo groot geworden dat 

buurtbewoners zich zorgen maakten over het gevaar van afwaaiende takken 

bij harde wind. Voor het echtpaar was het inmiddels een onmogelijke opgave 

geworden om de bomen te onderhouden of weg te halen. Velison Wonen heeft 

daarom besloten de bomen te laten verwijderen. 

Ook in de Schoonoortstraat in Velsen-Noord is een boom uit de voortuin van 

een woning weggehaald. 

Elk boom is een stukje natuur en 

heeft daarom waarde. Maar, aan 

geschillen rond bomen in tuinen 

heeft de Rijdende Rechter bijna een 

dagtaak. Bomen zijn vaak onderwerp 

van conflicten tussen buren. Dat 

merken we bij Velison Wonen ook. 

Daarom adviseren wij onze huurders 

geen bomen aan te planten. Als ze 

er al staan, zorg dan dat de afmeting 

binnen de perken blijft. Laat de stam 

niet dikker worden dan 10 centimeter 

en laat de boom niet hoger groeien 

dan de maximaal toegestane hoogte 

van een schutting (2 meter). Bomen 

moeten in ieder geval twee meter 

van de erfgrens staan. Ook mogen  

ze geen overlast veroorzaken. Als  

een huurder de bovenstaande 

richtlijnen niet opvolgt, kan Velison 

Wonen de huurder kosten inrekening 

brengen als de boom verwijderd 

moet worden.

Bomen, wat mag 
wel en wat niet?
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Huisbewaring

Afrekening servicekosten: 

Teruggaaf energie- 
belasting afgeschaft

Wat zijn redenen 
om een verzoek 
van huisbewaring 
te doen? 
U gaat bijvoorbeeld lang op reis, of 

u verblijft voor werk of studie tijdelijk 

in het buitenland. U heeft een relatie 

en wilt gaan ‘proef’ samenwonen of 

u verzorgt iemand langdurig in een 

andere stad.  

Als u een aanvraag doet, moet u 

aantonen waarom u weggaat en om 

welke termijn het gaat. 

Termijn
De toegestane termijn voor huis- 

bewaring is minimaal drie maanden 

en maximaal één jaar. 

Controle van 
documenten 
Bij een aanvraag controleren wij aan 

de hand van een aantal documenten 

of u in uw situatie gebruik kunt maken 

van huisbewaring. Op onze website 

kunt u per situatie lezen welke docu-

menten relevant zijn. 

Voorwaarden
Aan huisbewaring zijn wel voorwaar-

den verbonden. Zo mag een huurder 

geen huurachterstand hebben en er 

mag geen overlast zijn. Er zijn ook 

voorwaarden die voor de huisbewaar-

der gelden. Er mogen bijvoorbeeld 

geen thuiswonende kinderen onder 

de 18 jaar aanwezig zijn en in som-

mige gevallen zijn er leeftijdseisen. 

Het is belangrijk dat de huurder de 

huisbewaarder volledig vertrouwt, 

want de huurder blijft altijd verant-

woordelijk voor de huurbetaling en 

goed huurderschap. Voor de volledige 

informatie verwijzen wij u naar onze 

website www.velisonwonen.nl. 

Elk jaar ontvangt u van ons een overzicht van deze bijkomende servicekosten. 

Tot voor kort stond op de jaarafrekening die de energieleverancier aan Velison 

Wonen stuurt, vaak een meevaller in de vorm van een teruggaaf energie- 

belasting. Door deze teruggaaf viel de afrekening vaak lager uit. Het Rijk heeft 

de teruggaaf energiebelasting echter afgeschaft.

Het wegvallen van dit belastingvoordeel kunt u gaan merken aan de afrekening 

servicekosten die u van Velison Wonen ontvangt. De servicekostenafrekening kan 

hoger uitvallen. Als woningcorporatie kunnen wij hier niets aan doen, maar wij  

willen u er wel op wijzen, zodat u er rekening mee kunt houden. Heeft u vragen  

over uw eindafrekening servicekosten neem dan gerust contact met ons op.

Als u voor een langere periode geen gebruik van uw woning kunt maken, maar 

toch de huur niet wilt opzeggen, omdat u weer terugkomt, kunt u een verzoek 

doen voor huisbewaring. U geeft dan uw woning tijdelijk in gebruik aan iemand 

anders. Voor huisbewaring heeft u toestemming nodig van Velison wonen. 

woont u in een flat of een appartement? Dan 

betaalt u bovenop uw netto huur ook servicekosten 

voor bijvoorbeeld de verlichting en het schoon- 

maken van de gemeenschappelijke ruimten. 

Mooi gedaan!

nieuw tuinpad eenhoornstraat
Tuinier liefhebbers Cor en Elsje, bewonen een portiek- 

woning aan de Eenhoornstraat in IJmuiden. Bewoners van  

deze flats kunnen gebruik maken van de achtergelegen 

besloten tuin. Cor en Elsje vonden het wel eens tijd worden  

voor een opknapbeurt van het tuinpad in de gemeen-

schappelijke tuin. “Het oude grindpad was hobbelig en zat 

vol met kuilen,” vertelt Cor. “Het grind veroorzaakte bij een 

valpartij van spelende kinderen soms vervelende schaaf-

wonden.” Cor trok daarom aan de bel bij Velison Wonen. 

Een opzichter van Velison Wonen kwam langs voor een 

inspectie van het pad. Ook hij was van mening dat het tijd 

was voor een opknapbeurt. In maart van dit jaar werd het 

bestaande pad opgehoogd en bestraat met nieuwe tegels. 

Cor: “Mijn voorkeur ging eigenlijk uit naar asfalt, maar ik 

ben blij dat het tegels zijn geworden. Als het zo warm is 

als vandaag zou asfalt echt niet prettig zijn geweest.” Het 

nieuwe pad kronkelt vrolijk door de groene beplanting van 

de grote tuin. Doordat het pad is opgehoogd, glooit het 

een beetje en zijn er speelse hoogte verschillen ontstaan. 

Op het zonnigste plekje van de tuin en uit de wind is een 

mooi terras gemaakt waar alle flatbewoners gebruik van 

kunnen maken. 

Cor en Elsje zijn heel blij met het resultaat. Zij genieten  

zichtbaar van ‘hun’ tuin. Elsje: “Het pad is heel mooi 

geworden. Kinderen kunnen naar hartenlust skaten of 

fietsen op het pad, er zitten geen hobbels meer in. Ik woon 

dan wel op een flat, maar we hebben een heerlijke tuin. 

Kijk, er groeien hier zelfs pruimen bomen!”  

De beplanting in de tuin wordt onderhouden door Velison  

Wonen, hiervoor betalen de bewoners maandelijks service- 

kosten. Elsje zegt lachend: “Eigenlijk hebben we hier dus 

ook nog de luxe van een eigen tuinman.” Maar zelf zijn ze 

ook graag in de tuin bezig. “Cor heeft een picknicktafel op 

het gras geplaatst, en neemt daarom het maaien van het 

stukje gras rond de tafel voor zijn rekening,” vertelt Elsje. 

“Zo heeft hij dat met de hovenier afgesproken.”  

Cor en Elsje vinden het belangrijk om de omgeving leef-

baar te houden. Ze verwijderen regelmatig het onkruid 

in de poort en vegen de poort aan. Ook onderhouden ze 

samen met medeflatbewoners de geveltuintjes aan de 

voorkant van de flat.

“Mensen zijn wel eens 
verbaasd dat wij in een 
flat wonen en toch een 
tuin hebben. Dan zeg 
ik: we hebben zelfs een 
eigen tuinman!”
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ABC
59,2%

Score  
klanttevredenheid: 

7,5
AEDES-benchmark: 

B

Aantal verkochte 
woningen:

24

Aantal ontruimingen: 

10

Indexering van inkomensgegevens Jaarverslag 2015

Welk inkomen 
wordt  
gecontroleerd?

Bij de inkomenscontrole gaat het om 

het huishoudinkomen (inkomsten/ 

bijverdiensten van inwonende kinderen  

tellen niet mee). Van elke volwassene 

heeft u een verklaring van geregistreerd 

inkomen belastingdienst nodig (IBRI 

formulier) van het meest recent 

beschikbare jaar.

Dit formulier kunt u gratis opvragen 

bij de Belastingdienst via telefoon-

nummer 0800-0543. Het kan een 

week duren voordat u het formulier 

ontvangt, dus vraag het op tijd aan. 

Alleen partneralimentatie telt mee als 

inkomen, kinderalimentatie hoeft u 

niet op te geven.

Indexatie bij  
inkomen  
voorgaande jaren

Waar u rekening mee moet houden, 

is dat afhankelijk van het jaar waar het 

inkomen aan refereert, er een indexa-

tie over het geregistreerde inkomen 

wordt gerekend. Het indexatie-per-

centage wordt elk jaar aangepast en 

moet bij het geregistreerde inkomen 

opgeteld worden. Dat kan namelijk 

het verschil uitmaken of het inkomen 

passend is of niet. In sommige gevallen  

kan deze indexatie het verschil maken 

tussen passend of niet passend toe-

wijzen.

Jaar 2014 is de indexatie: + 1,03 %

Jaar 2015 is de indexatie: + 1,02 %

Houd dus bij het opgeven van uw 

huishoudinkomen rekening met de 

indexatie. Bereken uw geïndexeerde 

inkomen en registreer dit bedrag bij 

uw persoonlijke gegevens op de  

website van WoneninVelsen. Dit voor-

komt teleurstelling. 

Voor een beknopt overzicht van onze prestaties in 2015 is een infographic gemaakt die we u hier laten zien. Velison 

Wonen kijkt terug op een jaar waarin goede resultaten zijn bereikt. Onze corporatie staat er goed voor, zodat wij vol 

vertrouwen vooruit kunnen kijken. 

Wilt u het gehele jaarverslag zien dan staat deze op onze website www.velisonwonen.nl > over ons > jaarverslagen.

Bij een intakegesprek na een woningaanbieding controleert Velison wonen 

de inkomensgegevens van de kandidaat. Helaas gebeurt het regelmatig dat de 

woonconsulenten een woning moeten afwijzen, omdat het inkomen van de 

kandidaat niet passend is. om teleurstelling van een afwijzing te voorkomen, is 

het belangrijk dat woningzoekenden het inkomen goed controleren voordat zij 

een woning krijgen aangeboden van de woningcorporatie. 

•	 verhuurdersheffing: een belasting 

voor verhuurders met minstens 

10 woningen met een huur tot 

de liberalisatiegrens (710,68 per 

maand in 2016).

•	 liberalisatiegrens: De huurlibera-

lisatiegrens bepaalt of u een 

sociale-huurwoning bewoont of 

een woning in de vrije sector. Was 

de huurprijs bij de start van de 

huurovereenkomst lager dan de 

toen geldende huurliberalisatie-

grens? Dan heeft u een sociale-

huurwoning. Was de huurprijs bij 

de start van de huurovereenkomst 

hoger dan de toen geldende 

liberalisatiegrens? Dan heeft u 

een geliberaliseerde of vrije sector 

huurwoning.

•	 sociale huurwoning: Bij een 

sociale-huurwoning gelden maxi-

male huurprijzen en een maximale 

huurverhoging. Als huurder van 

een sociale-huurwoning kunt u 

ook huurtoeslag krijgen.

•	 Huurtoeslag: Huurtoeslag is een 

bijdrage in de huurkosten. Het is 

een belangrijk instrument om het 

huren van een woning voor lagere 

inkomensgroepen betaalbaar te 

maken. Huurtoeslag wordt aange-

vraagd bij de Belastingdienst.

•	 scheefhuur: komt in twee vormen 

voor namelijk goedkope en dure 

scheefhuur. Bij goedkope scheef-

huur gaat het er om dat mensen 

in een sociale huurwoning blijven 

wonen die gezien hun inkomen te 

goedkoop is. Bij dure scheefhuur 

gaat het om mensen die wonen 

in een huurwoning die gezien hun 

inkomen te duur is.

•	 inkomensafhankelijke huurverho-

ging: Dit is een huurverhoging voor 

sociale huurwoningen waarvan de  

hoogte afhankelijk is van het huis- 

houdinkomen van de huurder. Door-

gaans geldt: hoe hoger het inkomen, 

hoe hoger de huurverhoging.

•	 Passend toewijzen: Passend toe-

wijzen betekent dat als u een wo- 

ning krijgt toegewezen, de huur-

prijs voor de woning moet passen 

bij uw inkomen en de grootte van  

uw huishouden. Dit geldt voor 

huurders die in aanmerking komen 

voor huurtoeslag. De samenstel-

ling van uw huishouden en het 

inkomen bepalen voor welke 

woningen u in aanmerking komt.  

De overheid wil hiermee voorkomen 

dat huurders snel in betalingspro-

blemen komen en dat het bedrag 

dat het Rijk moet uitgeven aan 

huurtoeslag te hoog oploopt.

Hoe zat het 
ook al weer?
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Velserbroekers die zich betrokken voelen bij de veiligheid 

en leefbaarheid in hun wijk konden op dinsdagavond 20 

september in het Kruispunt terecht voor een informatie- 

avond. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het 

Wijkteam Velserbroek. Het Wijkteam hield die avond  

presentaties over inbraakpreventie, babbeltrucs, jongeren-

ontmoetingsplaatsen, verkeersregels in de wijk en wijk- 

initiatieven. De bijeenkomst werd goed bezocht.

Schulpenstroom zit op een unieke plek: in het tweede-

hands kledingwinkeltje de 2de Kans is een gezellige ruimte 

ingericht voor deelnemers van het ontmoetingscentrum.

Deelnemers kunnen, als ze willen, meehelpen in het  

winkeltje door bijvoorbeeld kleding te strijken, te vouwen 

of op te hangen. Maar het gaat vooral om actief met elkaar 

bezig zijn en natuurlijk de gezelligheid aan de koffietafel. 

“We doen creatieve activiteiten, maar gaan ook regelmatig  

naar buiten voor een wandeling of een boodschap. Bij slecht  

weer bewegen we binnenshuis en doen we een actief spel 

of een gymles,” vertelt Mick Flieringa van Zorgbalans.

Er is nog plek
Kent u mensen in de buurt van Velsen-Noord voor wie 

Schulpenstroom wellicht interessant is? Wie weet willen 

ze een keer gezellig langskomen voor een kopje koffie, 

of om mee te doen met een activiteit. Schulpenstroom is 

geopend op maandag en donderdag van 10.00 - 16.00

uur. Een indicatie via WMO is nodig, maar binnenlopen 

voor kennismaking of koffie kan altijd. Voor meer  

informatie kunt u contact opnemen met Mick Flieringa,  

programmacoördinator ontmoetingscentrum, via 

m.flieringa@zorgbalans.nl.

Belevenissen in Velserbroek

Ontmoetingscentrum Schulpenstroom

Als ik hier ben is het altijd goed

Het Wijkteam Velserbroek bestaat uit een vertegen-

woordiging van de politie Kennemerland, Stichting 

Welzijn Velsen, gemeente Velsen, jongerenwerkers en de 

woningcorporaties. Het Wijkteam staat regelmatig met de 

wijkmobiel op verschillende locaties in Velserbroek om 

met bewoners te praten over de leefbaarheid in hun wijk.

enkele maanden geleden opende Zorgbalans in samenwerking met Stichting 

welzijn Velsen de ontmoetingsgroep Schulpenstroom in Velsen-noord. De 

ontmoetingsgroep is bedoeld voor bewoners van Velsen-noord die graag weer  

sociale contacten willen opdoen en daar zelf het initiatief niet meer voor nemen.  

ook mensen met beginnende geheugen problemen zijn van harte welkom.

energiebespaartips
Uw woning heeft 
een energielabel
U woont in een 

woning van Velison 

Wonen. Velison 

Wonen investeert 

in het energie-

zuinig maken van 

haar woningen. We hopen dat we met 

onze inspanningen in 2020 gemiddeld  

energielabel B voor onze woningen 

hebben gerealiseerd. 

Met een letter geeft het energielabel 

aan hoe energiezuinig uw woning is  

(A is heel zuinig, G heel onzuinig). Het  

energielabel telt mee voor het punten- 

systeem voor huurhuizen.

De meeste woningen van Velison 

Wonen hebben een A, B of C -label. 

Dat wil zeggen dat ze goed geïsoleerd 

zijn. 

U kunt ook besparen 
Ook met een ener-

giezuinige woning 

hangt de uiteindelijke 

energierekening er 

natuurlijk van af of u 

zuinig stookt, hoeveel warm water u 

gebruikt, hoeveel apparaten u heeft 

en hoe intensief u die gebruikt. In 

soortgelijke woningen met een-

zelfde energielabel kan daarom het 

energieverbruik toch verschillend 

zijn. Energie wordt steeds duurder. 

Daarom is het zinvol om te kijken hoe 

u nog meer energie en dus geld kunt 

besparen.  

Besparen op verwarming levert het 

meeste op.

Op tijd omlaag is 
geld besparen
Zet op tijd de  

thermostaat lager. 

2-3 graden lager  

voor korte tijd,  

bijvoorbeeld ’s nachts of als u naar 

uw werk gaat. Dit kunt u ruim een uur 

voordat u naar bed gaat doen. Maar 

ook als u naar uw werk gaat of om 

andere redenen langer uit huis bent. 

De besparing kan oplopen van € 35 

tot € 75 per jaar.

Houd de warmte 
in huis
Het is zonde om de 

warmte die u met 

de verwarming in 

huis hebt gebracht, 

te laten ontsnap-

pen. Laat daarom 

ramen en deuren niet onnodig open 

staan. Doe ook op tijd de gordijnen 

dicht, want ook zij houden de warmte 

tegen. Verwarm alleen ruimtes die u 

gebruikt.

Lucht uw huis elke 
dag 15 minuten
Zet elke dag gedu-

rende 15 minuten 

deuren en ramen 

open om te luchten. 

Hiermee verjaagt u 

het vocht uit uw huis. Daardoor wordt 

uw woning sneller en prettiger warm. 

Zet tijdens het luchten de thermostaat 

op 15 graden om de verwarming niet 

onnodig aan te laten slaan. 

Luchten is geen vervanging van ven-

tileren. Houd ventilatieroosters altijd 

open. Vooral bij het douchen, koken 

en een feestje is het nodig om extra 

te ventileren.

 

Stop het  
sluipverbruik
Veel apparaten zijn 

continu aan of  

hebben een standby-

functie. Stop het 

sluipverbruik en zet ze bij voorkeur uit 

in plaats van op standby. Dat scheelt 

energie en kosten. Van sommige 

apparaten, bijvoorbeeld computers en 

printers kunt u niet zien of ze standby 

staan. Trek de stekker er uit of gebruik 

een stekkerdoos met aan-uit-knop.

 

Led-lamp bespaart 
echt
Het scheelt echt veel 

energie als u gloei-

lampen vervangt door 

LED-lampen, tot 90 

procent aan toe! Dit 

bespaart u op elektriciteitskosten. 

Let bij de aanschaf op de lichtsterkte, 

lichtkleur en dimbaarheid.

Water besparen
Een waterbesparende 

douchekop is niet 

duur en u bespaart er 

flink mee. Makkelijk 

besparen kan ook 

op het toilet en met de kranen. Een 

spoelonderbreker kost een paar euro 

en is zo aangebracht op het toilet. 

Lekkende kranen repareren en straal-

brekers aanbrengen op oude kranen, 

scheelt veel onnodig waterverbruik. 

Niet onnodig lang onder de douche 

staan is ook een makkelijke manier 

om veel energie en water te besparen.

Schoon wassen 
met weinig energie
Een wasmachine is 

een stroomvreter. 

Door er goed mee 

te werken, kunt u 

het energieverbruik 

beperken. Kies  

allereerst een zo laag mogelijke was-

temperatuur. Wassen op 60 graden 

kost tweemaal zoveel energie als op 

40 graden. Wassen op 90 graden zelfs 

drie keer zoveel. Was bij voorkeur 

volle trommels. Als u bij de wasdroger 

de economystand kiest, gebruikt u 

ook minder energie.

Wijkagent K. de Wildt vertelt over inbraakpreventie
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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

www.velisonwonen.nl

facebook.com/velisonwonen

 

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

Vrijdag: 08.30 uur tot 12.00 uur  

Bankrekening
NL 75 BNGH 0285 1613 50

Redactie en lay-out
Velison Wonen

le bureau, Zwaag

Fotografie
Velison Wonen

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. 

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.

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.

Melden van glasbreuk
 
Indien u via Velison Wonen verzekerd bent voor 

glasschade kunt u glasbreuk rechtstreeks melden aan: 

De Glaslijn 0800-0205050.

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.

Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


