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In maart stuurden wij al onze huurders de nieuwe folder van ons service- 

abonnement. De werkzaamheden die onder het serviceabonnement vallen  

zijn namelijk uitgebreid. Vanaf nu vallen het onderhoud en het vervangen van 

garnituren zoals de glijstang, douchekop, doucheslang, doucheputje of de  

toiletbril ook onder het serviceabonnement. Als u al een serviceabonnement  

bij ons heeft, dan kunt u voortaan dus ook voor deze reparaties onze hulp 

inschakelen. 

Profiteer van het gemak van het 
serviceabonnement

Niemand tussen wal en schip
Voor Velison Wonen is het belangrijk dat er niet alleen 

voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor 

mensen (gezinnen) met een inkomen tot € 36.165, maar 

ook dat er voldoende huurwoningen beschikbaar zijn 

voor mensen die iets meer verdienen en niet meer in 

aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Deze 

groep lagere middeninkomens vallen tussen wal en schip, 

omdat ze geen of onvoldoende hypotheek kunnen krijgen 

door de strengere hypotheekregels. De komende jaren zal 

Velison Wonen ruim 300 woningen voor deze doelgroep 

beschikbaar stellen. Het betreft woningen met een huur 

tussen € 710,68 en € 900. Dat gaat niet ten koste van het 

aantal sociale huurwoningen, integendeel, de komende 

jaren voegt Velison Wonen veel nieuwbouwwoningen  

voor de sociale huur toe. Voor 2017 is de toevoeging van 

30 zorgwoningen in Velserbroek een mooi begin. Daar 

blijft het niet bij, ook ons woonzorgcomplex De Hofstede, 

in Velserbroek wordt met 10 appartementen uitgebreid en 

in Oud IJmuiden wordt de bouw gestart van een nieuw 

complex waar wij 22 sociale huurwoningen afnemen. Veel 

woningen dus voor ouderen en mensen met een zorgvraag, 

maar ook woningen voor starters en gezinnen.

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.

Adviesaanvragen
Bij aanvang van dit jaar hadden wij de 

adviesaanvraag Pilot Projectcommissie 

en de adviesaanvraag Torricellistraat 

in behandeling.

Voor wat betreft de Pilot Project-

commissie kunnen wij niet anders 

dan positief adviseren. Wij weten als 

geen ander hoe moeilijk het is om 

bewoners te motiveren deel te nemen 

aan een bewonerscommissie. Door 

invoering van (tijdelijke) project- 

commissies, die gedurende een  

project dezelfde rechten hebben als 

een bewonerscommissie, hopen wij 

dat bewoners meer bekend raken met 

de werkzaamheden en mogelijkheden 

en daardoor enthousiast raken om 

toch in een bewonerscommissie toe 

te treden. 

De aankoop van het pand in de Torri-

cellistraat is bedoeld voor huisvesting 

van statushouders. Iedere gemeente 

in Nederland heeft een verplichting  

om een aantal statushouders te 

huisvesten. Onze grootste zorg was 

dat deze plaatsingen de druk op de 

wachtlijst voor reguliere woningzoe-

kenden zouden vergroten. Doordat 

dit pand buiten de reguliere wachtlijst 

om is aangekocht zal plaatsing van 

een aantal statushouders dus geen 

invloed hebben op de wachtlijst van 

reguliere woningzoekenden. Om die 

reden hebben wij ook hierop positief 

geadviseerd. 

Leefbaarheid
In het kader van de veiligheid in 

en om De Hofstede (Velserbroek) 

hebben wij een verzoek ontvangen 

om de kosten van de plaatsing van 

camera’s bij de entree uit het budget 

leefbaarheid vrij te maken. Verschil-

lende bewoners van de Hofstede zijn 

slachtoffer geworden van babbel-

trucs. Er is voor de bewoners niet vol-

doende zicht op wie er binnengelaten 

wordt en de plaatsing van camera’s is 

hier van toegevoegde waarde. Door 

het plaatsen van waarschuwingsbor-

den zal hier mogelijk ook een preven-

tieve werking vanuit gaan. Uiteraard 

hebben wij ingestemd met dit verzoek 

en zal een bedrag van € 2.105 worden 

vrijgemaakt voor dit project.

Huurdersraad 
intern
In het laatste kwartaal van 2016  

hebben wij een oproep geplaatst om 

twee openstaande vacatures binnen  

onze Huurdersraad te vervullen. 

Hierop hebben wij 3 reacties ontvan-

gen, waarvan na informatieve kennis- 

makingsgesprekken 2 kandidaten 

zich hebben teruggetrokken. Wij 

zijn verheugd de heer Johan Olthof 

uit IJmuiden als nieuw lid te mogen 

verwelkomen. 

Op dit moment hebben wij nog één 

vacature openstaan. Heeft u interesse 

in deelname aan de Huurdersraad? 

Dan kunt u contact opnemen met het 

secretariaat (esther.otter@velison-hr.nl) 

voor verdere informatie.

Namens de Stichting Huurdersoverleg 

Velison Wonen,

Esther Otter, 

Secretariaat

Nog geen lid? 
Het serviceabonnement van Velison Wonen is nu dus  

nog aantrekkelijker voor onze huurders. Heeft u nog 

geen serviceabonnement? Misschien is dit dan een goed 

moment om lid te worden. Voor € 5 per maand bent u  

verzekerd van vakkundige reparatie van kleine manke-

menten in uw woning. In de folder die u in maart van ons 

ontving, leest u welke reparaties wij voor u doen als u een 

serviceabonnement heeft.

Het serviceabonnement heeft een aantal voordelen:

• u hoeft veel reparaties aan de woning niet zelf te 

doen;

• Velison Wonen voert de reparaties op vakkundige 

wijze voor u uit;

• u betaalt geen voorrijkosten, arbeidsloon en geen 

materiaalkosten;

• de kosten zijn aanzienlijk lager dan wanneer u zelf een 

bedrijf inschakelt.

Hoe kan ik mij aanmelden 
voor het serviceabonnement?

Door het aanvraagformulier in de brochure in te vullen, te 

ondertekenen en aan ons op te sturen, bent u voor mini-

maal één jaar lid. Uw serviceabonnement gaat één maand 

nadat de aanmelding door ons is ontvangen in, altijd op de 

eerste dag van een nieuwe maand. De abonnementsprijs 

wordt gelijktijdig met de huur betaald. U vindt het aan-

vraagformulier ook op onze website.

Reparatie doorbellen? Houd 
uw gegevens bij de hand

Als u bij ons een reparatie telefonisch meldt, dan wordt u 

door een van onze technische medewerksters te woord 

gestaan. Voordat u haar uw reparatieverzoek toelicht, 

wil zij eerst graag wat gegevens van u weten. Begin het 

gesprek daarom met het opgeven van uw adres. De 

medewerkster kan dan direct de gegevens van uw woning 

opzoeken in haar systeem. Houd ook uw e-mailadres en 

(mobiel) telefoonnummer bij de hand als u ons belt. Dan 

kunnen wij u sneller helpen. 

Vanuit de Huurdersraad 

Wij willen graag weten hoe u de reparaties die wij aan 

uw woning uitvoeren waardeert. Dat helpt ons om onze 

dienstverlening te blijven verbeteren. Als u een reparatie- 

verzoek bij ons heeft gemeld, ontvangt u een bevestiging 

waarop ook een aantal vragen staan. Het invullen kost 

weinig tijd. Graag ontvangen wij van u de ingevulde  

vragenlijst retour. 

Reparatie uitgevoerd? 
Laat ons weten wat u er 
van vindt!
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De tijdelijke opvang voor statushouders aan de Torricellistraat in IJmuiden is in 

februari in gebruik genomen. Achttien Eritrese jongeren tussen de twintig en 

dertig jaar, ontvingen van Velison Wonen de sleutel van hun kamer. Het pand 

aan de Torricellistraat dat voorheen in gebruik was bij het RIBW (beschermd 

wonen), is de afgelopen maanden met wat kleine aanpassingen geschikt 

gemaakt voor de huisvesting van statushouders. Het pand is in tweeën opge-

deeld; de mannen en vrouwen bewonen ieder hun eigen deel van het pand. 

4

Eritrese vluchtelingen blij met 
eigen plek in Torricellistraat 

Geef ons uw e-mailadres door!
Bent u huurder van Velison Wonen? 

Dan ontvangen wij graag uw e-mail-

adres. U kunt ons uw e-mailadres 

doorgeven via het formulier op onze 

website. Wanneer u op de foto op de 

homepage klikt, komt het formulier 

tevoorschijn. Wij verzoeken u om dit 

volledig in te vullen en te verzenden. 

Natuurlijk willen wij het ook graag 

weten als u uw e-mailadres verandert.  

U kunt dat op dezelfde manier door-

geven.

Wat doen wij met 
uw e-mailadres?
Tegenwoordig wordt steeds meer 

informatie digitaal aan klanten toege-

zonden. Het is makkelijk, snel en het 

bespaart drukwerk- en verzendkosten.  

Ook bij Velison Wonen is de

digitalisering volop in ontwikkeling 

en streven we ernaar onze huurders 

via moderne kanalen te informeren. 

Maar alleen als u daar als klant prijs 

op stelt natuurlijk. Velison Wonen 

vraagt u daarom of u onze informatie 

en brieven liever digitaal wilt ontvan-

gen. Ondertussen proberen we een 

zo groot mogelijk e-mailadressen 

bestand van onze huurders op te 

bouwen, zodat we makkelijk kunnen 

overstappen op het digitaal toesturen 

van informatie aan onze huurders.

Wegwijs maken
Nu, na een kleine maand zijn de meeste bewoners gesetteld en al aardig aan 

elkaar gewend. Dat leek ons een prima moment om een kijkje te nemen. 

Sociaal beheerder Marjan Leipoldt ontvangt ons hartelijk en neemt ons mee 

naar de gemeenschappelijke huiskamer van de dames. Samen met haar collega 

Matthijs Leener en twee stagiaires Michelle Meulenbroek en Isa Welp, helpt zij 

de jongeren om zo snel mogelijk hun weg te vinden in de Nederlandse samen-

leving. Marjan wordt daarbij geholpen door Vluchtelingenwerk die de status-

houders maatschappelijke begeleiding biedt.

‘De kamers zijn vergelijkbaar met een 
studentenkamer’
De afgelopen maand zijn de bewoners heel druk geweest met het inrichten 

van hun eigen kamer. “Die kamers kun je vergelijken met een studentenkamer,” 

vertelt Marjan. De statushouders hebben van de gemeente een lening gekregen, 

waarmee zij de hoogstnoodzakelijke benodigdheden kunnen kopen zoals een 

bed, kast, stoel en een koelkast. Douche, toilet, keuken en huiskamer zijn hier 

gemeenschappelijk. “We hebben hier een enorme leuke en gemotiveerde  

groep bewoners,” vertelt Marjan. “Ze kunnen niet wachten om met taalles en  

economische vluchtelingen, gelukzoekers, maar dat is 

niet waar. Economische vluchtelingen krijgen geen status 

in Nederland, die worden afgewezen en zijn vanaf dat 

moment illegaal in Nederland. Eritrea heeft een van de 

meest onderdrukkende regimes van de wereld. De dienst-

plicht is een van de belangrijkste redenen dat veel mensen 

Eritrea verlaten. Iedereen moet al vanaf jonge leeftijd het 

leger in. In Eritrea is een totaal gebrek aan vrijheid van 

meningsuiting. Met kritiek op de regering riskeer je lange 

gevangenisstraf en marteling. Eritrea is bovendien een erg 

arm land, maar de regering weigert iedere voedselhulp  

van buitenaf. Vluchtelingen uit Eritrea hebben meestal  

een levensgevaarlijke reis achter de rug. Zij zijn in eerste  

instantie alleen maar op zoek naar veiligheid, als die er is,  

komt er langzaam aan weer ruimte voor andere gevoelens.  

Marjan: “Waarschijnlijk zullen ook deze bewoners pas als 

ze hier een paar maanden wonen, toekomen aan het  

verwerken van het trauma, dat ze allemaal hebben. Wij zijn 

er dan voor de eerste opvang.”

Gezinshereniging bijna  
kansloos
Inmiddels schuift Selamawit aan tafel aan. Haar verhaal 

is te lang en te moeilijk om helemaal te vertellen, vertelt 

zij in het Engels. Zij is met haar twee kinderen uit Eritrea 

gevlucht, omdat de onderdrukking door haar man, die 

voor de regering werkte, voor haar levensgevaarlijk werd. 

Selamawit werd op zeer jonge leeftijd uitgehuwelijkt aan 

deze man waarvan zij inmiddels gescheiden is. Via Zuid-

Afrika is zij in Nederland aangekomen. Hier is Selamawit 

weliswaar veilig, maar zij moet het voorlopig wel zonder 

haar kinderen stellen, die zij in Zuid-Afrika moest achter- 

laten. “Ik mis mijn kinderen enorm,” vertelt ze, “maar  

juist daarom moet ik nu sterk zijn en hier een bestaan 

opbouwen. “Dan heb ik mijn kinderen iets te bieden als 

zij over hopelijk een jaar naar Nederland mogen komen.” 

“Selamawit heeft geluk dat haar kinderen in Zuid-Afrika 

zijn, want gezinshereniging vanuit Eritrea is vrijwel kans-

loos,” vertelt Marjan.

Spicy kip
Selamawit kan net als haar medebewoners niet wachten  

om naar school te gaan. Om te beginnen moet ze de 

Nederlandse taal machtig worden, maar daarna zou ze 

graag aan de Business school gaan studeren. Ze heeft het 

naar haar zin in de Torricellistraat. Selamawit: “Eerst zag ik 

er wel tegenop om met zoveel mensen samen te moeten  

wonen. Maar nu vind ik het hier juist erg gezellig. De 

bewoners zijn aardig en Marjan is een schat,” lacht ze  

terwijl ze Marjan een stevige knuffel geeft. Dan verdwijnt 

ze de keuken in en komt met een heerlijk Eritrees kipge-

recht tevoorschijn. “Het is wel spicy hoor,” waarschuwt ze, 

“lusten jullie dat wel?”

Meet & Greet
Binnenkort kunnen ook de buurtbewoners kennis komen 

maken. Marjan: “We willen een meet & greet organiseren. 

Het zou leuk zijn als dan iedereen iets te eten mee zou 

nemen.”

vrijwilligerswerk te beginnen en vragen  

me voortdurend wanneer ze iets  

kunnen gaan doen,” lacht ze.  

“Ze willen zo graag aan de slag!” 

Begeleiding
Marjan Leipoldt is van oorsprong 

maatschappelijk werkster en heeft 

veel ervaring opgedaan met het 

begeleiden van statushouders.  

“Hiervoor werkte ik bij projecten voor 

statushouders in de gemeente Haar-

lem en Zandvoort,” vertelt ze.  

“De gemeente Velsen huurt mij in 

voor het sociaal beheer op de vier 

nieuwe locaties in Velsen. Daar kan 

ik kan mij nu helemaal op richten. In 

de Torricellistraat zijn we de eerste 

maanden 15 uur per week aanwezig.” 

Marjan: “Ik geef samen met mijn  

collega uitvoer aan het sociale deel 

van de opvang. Wij helpen de bewo-

ners met alles wat het wonen aan-

gaat. Tijdens ons dagelijkse spreekuur 

kunnen de bewoners binnenlopen 

met hun vragen. Als er bijvoorbeeld 

een geldbedrag overgemaakt moet 

worden, gaan we samen achter de 

computer zitten. Ik kijk dan mee, maar 

ik laat hen zoveel mogelijk zelf doen. 

Tenslotte is het ons doel om onze 

bewoners zelfredzaam te maken.”

Onderdrukking
Marjan: “De jongeren die hier wonen 

komen allemaal uit Eritrea. Veel  

mensen denken dat het gaat om 
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Meneer Schaap: 50 jaar huurder
De precieze datum weet meneer Schaap niet meer, maar het is in ieder 

geval ruim 50 jaar geleden dat hij samen met zijn gezin naar de Poolsterstraat 

verhuisde. Voor Velison Wonen reden om langs te gaan met een bloemetje. 

Meneer Schaap, een geboren en getogen IJmuidenaar, 

vertelt dat hij destijds met zijn vrouw en twee kinderen in 

een flat woonde. “Maar dat was echt niets voor mij. Toen 

we de kans kregen om door middel van een driehoek 

ruil deze woning aan de Poolsterstraat krijgen, heb ik me 

dan ook geen moment bedacht,” herinnert hij zich. “De 

woningen in deze buurt stonden er toen nog niet zo lang, 

zo’n vier of vijf jaar pas, denk ik. Niettemin was dit huis al 

behoorlijk verwaarloosd en heb ik er veel werk aan gehad 

om het op te knappen. In de Poolsterstraat is ons derde 

kind geboren en was het gezin compleet.

De kinderen van meneer Schaap wonen nu op flinke 

afstand van hun vader, maar komen regelmatig op bezoek. 

Toch mis ik wel dat er meer mensen over de vloer komen, 

vindt meneer Schaap. “Als ik vroeger een verjaardag vierde 

dan zat het huis vol, dat is nu heel anders. Logisch, want 

op deze leeftijd vallen er steeds meer mensen om je heen 

weg.” Ruim twee jaar geleden overleed mevrouw Schaap 

en dat is nog steeds een groot gemis. “Ik heb het verlies nu 

wel een plekje kunnen geven, maar makkelijk is het niet.” 

Gelukkig heb ik lieve buren en nog genoeg kennissen en 

familie in de buurt. Regelmatig ga ik even langs voor een 

kopje koffie. En ik rijd nog steeds auto!” 

Veel tijd besteedt meneer Schaap aan zijn hobby, het schil-

deren van landschappen. “Als kind kon ik al goed tekenen 

en op een zeker moment ben ik met de verf en de kwasten 

van de kinderen wat gaan experimenteren.” De kinder-

kwasten zijn gaandeweg vervangen door duurdere kwasten 

en ook de verf is inmiddels van veel betere kwaliteit. Zijn 

schilderijen, die meneer Schaap in huis heeft hangen, zijn 

prachtig en duidelijk met veel liefde gemaakt. 

Meneer Schaap is inmiddels 87, maar redt zich nog prima 

in zijn huis. “Ik heb huishoudelijke hulp en er komt twee 

keer per dag iemand van de Viva langs voor de dagelijkse 

zaken die iets minder makkelijk gaan. “Echt fantastische 

mensen,” vindt meneer Schaap, “er wordt vaak geklaagd 

over de zorg, maar ik ben ontzettend blij met de hulp die 

ik krijg!” Hij heeft het dan ook nog steeds naar zin in zijn 

woning. Meneer Schaap: “In 2013 zijn de woningen door 

Velison Wonen opgeknapt. Het dak is toen vervangen door 

een pannendak en helemaal geïsoleerd. Ook zijn er isole-

rende ramen aangebracht. De verbeteringen zijn goed te 

merken in huis. Op mijn energiekosten let ik nooit zo, maar 

ik merk het vooral aan het comfort in huis.” Wij wensen 

meneer Schaap nog vele jaren woonplezier toe! 

Op een zonnige dag in het voorjaar zijn we op bezoek bij onze nieuwste 

bewonerscommissie Casembrootstraat / hoek de Ruyterstraat in IJmuiden. 

Henk van der Wijk, Claire Dekker en Lizzy van der Zwan vormen hier sinds kort 

een enthousiaste bewonerscommissie. Aanleiding om deze commissie op te 

starten, was de gezamenlijke binnentuin die wel een opknapbeurt kan gebruiken.

Nieuwe bewonerscommissie 
Casembrootstraat / Ruyterstraat

de bergingen, er zijn huisregels opgesteld en de binnentuin wordt aangepakt. 

Als de tuin af is wil de bewonerscommissie dit vieren met een gezellige BBQ. 

Voor de toekomst hebben ze nog geen grootse plannen, inzet is vooral plezierig 

met elkaar wonen, hoewel Henk misschien wel een stukje moestuin op het dak 

zou willen.

Wilt u ook in de bewonerscommissie 
van uw complex?
Een bewonerscommissie vertegenwoordigt specifiek de huurders van één 

wooncomplex, of een aantal wooncomplexen. U houdt zich met de belangen  

van huurders in uw eigen complex bezig. Vaak gaat dat om hele concrete 

belangen, zoals servicekosten, onderhoudsklachten, wijkschouw of de leefbaar-

heid in het complex. Een bewonerscommissie heeft minimaal éénmaal per jaar 

overleg met Velison Wonen over zaken die in het complex spelen. Een bewoners- 

commissie bestaat bij voorkeur uit minimaal drie leden. 

Wilt u in uw bewonerscommissie plaats nemen of heeft uw complex nog geen 

bewonerscommissie en lijkt het u leuk om deze op te starten? Belt u dan gerust 

met onze wijkcoördinator Marion de Vries (0255 535 786) voor meer informatie, 

want samen kunnen we zorgen voor een prettige woonomgeving.

De tuin 
Henk woont al 22 jaar in dit complex. 

“De binnentuin werd altijd onder-

houden door mevrouw Kalis” vertelt 

Henk, “maar vanwege haar gevor-

derde leeftijd werd het werk in de tuin 

voor haar steeds bezwaarlijker. De 

laatste tijd ging de tuin steeds meer 

achteruit, voor ons een reden om het 

op te pakken.” Claire vult lachend aan 

“Henk en ikzelf (sinds vier jaar buren) 

hebben allebei een balkon en maken 

bijna geen gebruik van de tuin, maar 

desondanks hebben we er veel zin in 

om volgende week samen in de tuin 

aan de slag te gaan. De plantjes zijn 

besteld en de zakken aarde liggen al 

klaar in de tuin.” In de tuin staat ook 

een bankje waarop bewoners vaak 

lekker in het zonnetje zitten en waar 

vogels hun weg vinden in de grote 

boom. Alle bewoners zijn blij met 

het initiatief en doen mee aan een 

gezamenlijk potje, waar elke maand 

een bedrag in wordt gestort en het 

materiaal van wordt aangeschaft. 

Samen zorgen 
voor plezierig 
wonen

De bewonerscommissie is het aan-

spreekpunt voor de bewoners van 

dit complex en voor Velison Wonen. 

Sinds het opstarten van de bewoners-

commissie zijn er een aantal punten 

opgepakt; Velison Wonen heeft dit 

jaar buitenverlichting aangebracht bij Bewonerscommissieleden Henk en Claire
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Voetstappenactie Zee- en Duinwijk

Acceptgirokaart gaat verdwijnen 
Stap over op automatische incasso

Wijkbewoners liepen samen met 

wijkagenten Jerry Ramdayal en Mark 

van Eijk en medewerkers van Woning-

bedrijf Velsen en Velison Wonen, 

Stichting Welzijn Velsen, Wijkplatform  

Zee- en Duinwijk en Gemeente 

Velsen door de wijk. Lopend door de 

poorten werd al heel snel duidelijk dat 

veel bewoners het inbrekers niet al te 

moeilijk maken. Raampjes die open 

staan, poortdeuren die niet zijn afge-

sloten en ladders in de tuin waarmee 

insluipers makkelijk naar boven kun-

nen klimmen, zijn schering en inslag. 

Om de bewoners waar deze situaties 

zich voordeden bewust te maken van 

het insluipgevaar, overhandigden de 

wijkagenten hen een informatiebrief 

in de vorm van een voetafdruk met 

de tekst: ‘Deze schoenafdruk had van 

een insluiper kunnen zijn’.

1. Door ons te machtigen de huur via een automatische 

incasso van uw rekening af te laten schrijven. Het 

rekeningnummer is: NL75 BNGH 0285 1613 50.

2. Door te pinnen op ons kantoor.

3. Door de huur maandelijks zelf over te maken.

Een automatische incasso is het makkelijkst. U heeft er 

geen omkijken meer naar. Wilt u ons machtigen? Neem 

dan contact met ons op via de knop ‘contact opnemen’ op 

onze website ww.velisonwonen.nl. U kunt ook telefonisch 

of per e-mail een automatische incasso aanvragen.

Ondanks de kou op donderdagavond 26 januari waagden zich toch een 

behoorlijk aantal wijkbewoners uit Zee- en Duikwijk naar buiten voor een  

twee uur durende wandeling door hun wijk voor de Voetstappenactie Zee- en 

Duinwijk IJmuiden van Horen, Zien, Melden. 

Veel gestelde vragen over het 
huurbeleid van Velison Wonen
Velison Wonen moet sinds de invoering van de Woningwet 95% van de 

woningzoekenden die huurtoeslag ontvangen een passende woning toewijzen.  

Om er voor te zorgen dat wij ook voor deze groep woningzoekenden vol-

doende geschikte huurwoningen hebben, is ons huurbeleid aangepast. Bij 

mutatie worden de huren van een aantal woningen verlaagd. Onze medewer-

kers krijgen (als een woning leegkomt) met regelmaat vragen over het nieuwe 

huurbeleid. De meest gestelde vragen leest u hier.

Wat zijn de gevolgen van het nieuwe huurbeleid 
voor mij als woningzoekende?

Om het voor iedereen mogelijk te maken overal te kunnen wonen, streeft 

Velison Wonen naar afwisseling van huurprijzen in de wijken. Wij hebben in alle 

complexen en wijken woningen aangewezen die we in een bepaalde huurklasse 

willen houden. Zo zorgen we er voor dat u als woningzoekende ongeacht uw 

inkomen toch keuzevrijheid heeft. 

Wat zijn de gevolgen van het nieuwe huurbeleid 
voor mij als zittende huurder?

U zult als huurder niet direct iets merken van de veranderingen; uw huidige 

huur blijft hetzelfde. Wel zal uw huurverhoging in 2017 0% zijn als uw huidige 

netto huurprijs dicht bij de maximale huurgrens voor uw woning ligt. Als de 

maximale huurgrens hoger ligt dan uw huidige huur dan wordt uw huur bij de 

jaarlijkse huurverhoging niet verhoogd. 

Velison Wonen zet zich in voor betaalbare woningen  
voor de lage inkomens. Wat doet Velison Wonen 
voor de middeninkomens?

We zijn er zeker ook voor de huurders met een middeninkomen. Ook voor deze 

groep is de betaalbaarheid in het geding. Deze huurders hebben vorig jaar een 

lage huurverhoging gekregen. Daarnaast begrenzen we sinds juli 2015 voor 

nieuwe huurders specifiek in de middeninkomens de huur in de vrije huursector 

op € 900 om de betaalbaarheid en beschikbaarheid voor deze groep huurders 

te bewaken.

De huur van mijn buren is verlaagd naar € 710,68. 
Waarom is mijn huur niet ook verlaagd?

Huren worden bepaald aan de hand van de woning zelf en het inkomen van de 

huurder. Echter in 2016 heeft de corporatie moeten bepalen welke woningen 

ze in de toekomst (opnieuw) beschikbaar willen krijgen voor woningzoekenden  

met een inkomen onder de sociale huurgrens. Om deze in de toekomst te 

kunnen verhuren aan deze doelgroep moest de corporatie van de minister de 

huur van de woning dan wel per 31 december 2016 onder de sociale huurgrens 

van € 710,68 brengen, ongeacht het 

inkomen van de huidige bewoner of 

de huidige huur van het vastgoed. Het 

gevolg is inderdaad dat er voor een 

aantal huurders noodgedwongen een 

huurverlaging moest worden door- 

gevoerd die niet in verhouding is 

met de grootte en waarde van het 

vastgoed en/of het inkomen van de 

huurder. Echter het belang om deze 

woning ook in de toekomst beschik-

baar te houden voor onze doelgroep 

heeft ons doen besluiten om deze 

woning toch volgens het voorge-

schreven beleid van de minister in 

huur te verlagen. Het betreft voor-

namelijk woningen in complexen 

waar veel andere woningen onder de 

sociale huurgrens worden verhuurd.

Ik kan op basis van mijn 
huidige inkomen  
reageren op goedkopere 
huizen. Kunnen jullie 
niet de huur van mijn 
huidige woning aanpas-
sen, dan kan ik blijven 
wonen?
Nee, het tussentijds verlagen of ver-

hogen van de huur door inkomens- 

daling of -stijging doen we niet. De 

corporatie heeft en mag ook geen 

inzicht hebben in de ontwikkeling van 

de inkomens van huishoudens na het 

tekenen van het huurcontract. We 

kunnen dus de huur niet blijvend  

koppelen aan uw inkomen. 

Wat wordt de huurver-
hoging in 2017?

De percentages van de huurverhoging 

liggen ter advisering bij de Huurders-

raad. Zodra de huurverhoging bekend 

is zullen we deze plaatsen op onze 

website.

De huur betalen met een acceptgirokaart is nu nog mogelijk, maar daar komt 

verandering in. Per 2018 verstuurt Velison Wonen geen papieren acceptgiro-

kaarten meer. U kunt vanaf dan uw huur nog op drie manieren betalen:

Aan de Kanaalstraat 170 in IJmuiden heeft Velison Wonen twee voormalige  

schoollokalen omgebouwd tot twee sociale huurwoningen. Binnenkort worden 

de woningen opgeleverd. De woningen hebben drie kamers en ze zijn gelegen 

op de begane grond. De woonkamers van beide woningen kijken uit op het 

Noordzeekanaal.

Twee nieuwe woningen 
Kanaalstraat voor 65 plussers
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De Molenweid

Het complex De Molenweid bestaat 

uit 30 appartementen verdeeld over 

drie verdiepingen. Elke verdieping 

heeft een gezamenlijke woonkamer 

met een keuken. Er is een mooie tuin 

aangelegd en het complex heeft een 

eigen parkeerplaats. 

Wonen in De Molenweid biedt  

privacy. Uitgangspunt is dat de  

bewoners hun leven zoveel mogelijk  

kunnen voortzetten zoals zij dat 

gewend zijn. Familie, vrienden en zelfs 

huisdieren zijn van harte welkom. De 

vaste medewerkers en vrijwilligers 

werken nauw samen met behande- 

laren van Zorgbalans, wijkcentrum  

De Hofstede en Ontmoetingscentrum 

Polderstroom. 

Volgens Mieke Smakman en Brigit 

Graaman van de Zorgbemiddeling 

hebben zich inmiddels echtparen en 

alleenstaanden aangemeld. Wilt u 

ook in aanmerking komen voor een 

woning in De Molenweid? Dan heeft 

u een indicatie Wet Langdurige Zorg 

(WLZ) nodig. Het Centrum Indicatie- 

stelling Zorg (CIZ) onderzoekt of 

iemand in aanmerking komt. Heeft 

u een indicatie WLZ en interesse in 

een appartement in De Molenweid 

dan kunt u zich inschrijven. Het is 

mogelijk dat u op een wachtlijst wordt 

geplaatst. 

Voor meer informatie, een rondleiding 

of een oriënterend gesprek kunt u 

contact opnemen met de medewerkers  

van de Zorgbemiddeling 

023 8918 918.

Eind april zullen de eerste bewoners van woongemeenschap De Molenweid 

naar hun mooie nieuwe appartement gaan. In het hart van Velserbroek, net 

achter De Hofstede, is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de bouw van 

deze nieuwe woonzorgvoorziening voor ouderen die zorg en ondersteuning 

nodig hebben. De Molenweid is in opdracht van Velison Wonen door  

aannemersbedrijf KBM gebouwd. Zorgbalans gaat de woningen huren van  

Velison Wonen. 

Op maandag 6 maart vierde meneer Roemer woonachtig in de Schulpen in 

Velsen-Noord zijn honderdjarige verjaardag. En we kunnen er niet omheen, bij 

binnenkomst in de woning staat het vol met kaarten en bloemen. Vol verbazing 

horen we het levensverhaal van iemand die nog zo fit is van lijf en geest dat je 

al snel de leeftijd vergeet. 

Op bezoek bij de honderdjarige 
meneer Roemer

Meneer Roemer staat nog midden in het leven. Zijn dochter: 

“Als we op visite willen moeten we ‘s avonds langskomen,  

want overdag is hij op pad.” Meneer Roemer voegt er 

lachend aan toe: “niemand verslijt zijn banden van een 

scootmobiel, nou die van mij zijn al vervangen hoor.” En de 

komende tijd zal hij nog vaker zijn scootmobiel gebruiken, 

want hij heeft besloten dat hij deze week voor het laatst 

gebruikmaakt van zijn auto, omdat zijn ogen nu toch wel 

iets achteruitgaan. Tot vorige week bracht hij wekelijks een 

bezoek aan de Polderbaan van Schiphol of nam hij een 

kijkje bij de bouw van de nieuwe sluizen. “Ik kijk enorm 

uit naar de dag dat het sluizencomplex gereed is,” zegt 

meneer Roemer.

 

Een dag eerder zorgde Tom, de oudste kleinzoon, voor 

een verrassing. Opgewacht door alle kleinkinderen, 

achter(achter)kleinkinderen en medebewoners werd de 

jarige opgehaald door twee brandweerwagens. Eén van de 

wagens was een antiek exemplaar waar meneer Roemer  

zelf, in zijn jonge jaren, op had gezeten als vrijwillige 

brandweerman van de Hoogovens. Op 14-jarige leeftijd 

begon zijn loopbaan als inzeper in de kapperszaak van zijn 

vader (scheren mocht hij niet). Via een baan in de trans-

portsector en als automonteur kwam hij uiteindelijk bij de 

Hoogovens terecht. Meneer Roemer: “Stond ik daar aan 

de poort met een kaart voor losse arbeid. Met een beetje 

mazzel werd je er uit gepikt en mocht je vier uur of langer 

werken. Mijn vrouw werkte toen bij een ingenieur van de 

Hoogovens, hem was ter ore gekomen dat ik dagelijks bij 

de poort stond te wachten op werk en zei tegen me: “wat 

is dat nou Roemer.” De volgende dag werd ik als eerste 

afgeroepen aan de poort en niet veel later werkte ik bij de 

staalfabriek.”

Meneer Roemer is geboren onder de Wijkertoren van 

Beverwijk. Na een moeilijke periode in de oorlog is hij daar 

samen met zijn vrouw en twee zonen weer teruggekomen. 

Na de oorlog kwam er nog een dochter bij. Vanaf de ope-

ning van de Schulpen in 1996 is meneer Roemer hier gaan 

wonen, indertijd samen met zijn vrouw. De Schulpen is een 

zorgcomplex in Velsen-Noord waar bewoners zelfstandig 

wonen maar waar (intensieve) zorg- en dienstverlening 

mogelijk is. Zorg is 24 uur oproepbaar en beschikbaar. De 

bewoners kunnen in het complex gebruik maken van dag-

activiteiten, veelal geleid door vrijwilligers. Meneer Roemer 

legt in de gemeenschappelijke ruimte met regelmaat een 

kaartje met medebewoners. Vele jaren heeft hij zich actief 

ingezet als lid van de bewonerscommissie. 

We hopen dat meneer Roemer nog vele jaren met plezier 

woont in de Schulpen en zien hem graag eens op kantoor 

langskomen tijdens zijn rondje om samen naar de ontwik-

kelingen van het prachtige sluizencomplex te kijken.

Wilt u ook in de Schulpen 
wonen?
We hebben op dit moment nog een aantal appartementen 

beschikbaar. Voorwaarde is dat u ouder bent dan 65 jaar 

en uw bruto jaar inkomen niet hoger is dan € 36.135.  

De huurprijs ligt tussen € 581 en € 635 netto. Wanneer u 

interesse heeft, nog vragen heeft of een kijkje wilt nemen 

in de Schulpen neemt u dan contact met ons op:  

0255 535786.
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is gelukkig heel goed en wij weten elkaar te vinden om te 

proberen erger te voorkomen.” 

Hoe kom je in contact met deze 
kwetsbare mensen?

“Het Vangnet en Advies team waar ik onderdeel van 

uitmaak, komt in actie na zorgmeldingen uit de directe 

omgeving zoals buren, mantelzorgers en familie. Maar 

ook gemeente, woningcorporaties, politie en huisartsen 

kunnen onze hulp inroepen. Via het meldpunt Zorg en 

Woonoverlast krijgen wij veel meldingen binnen. Ik kom 

bij mensen die elke hulp afwijzen en waar het niet lukt 

om mensen bij de juiste zorg te krijgen. Dikwijls hebben 

zij te kampen met meerdere problemen zoals vervuiling, 

schulden, dreigende ontruiming of eenzaamheid. Vaak 

speelt een psychiatrisch of verslavingsprobleem een rol. 

Ik probeer cliënten te laten inzien dat ze echt zorg nodig 

hebben. Om hulp te kunnen bieden, moet ik natuurlijk 

wel eerst binnen zien te komen. Daarvoor moet je soms 

creatief zijn. Ik laat me niet snel ontmoedigen en ga net 

zo vaak langs bij een cliënt tot de deur uiteindelijk toch 

opengaat,” vertelt ze. “Als alles vastloopt en er is geen 

hulp mogelijk dan is ingrijpen soms noodzakelijk. Samen 

met woningcorporaties, familie en verschillende instanties 

doen we er alles aan om cliënten weer de regie over hun 

eigen leven te laten terugkrijgen.”

Aan wat voor problemen moet je 
denken?

“Ik doe dit werk al heel lang en ik heb zo’n beetje alles 

gezien als het gaat om schrijnende omstandigheden 

waarin mensen terecht kunnen komen. Dat gaat soms 

ieder voorstellingsvermogen te boven.” Ineke vertelt over 

huiskamers waarin de huisraad en het afval tot aan het  

plafond zijn gestapeld. “Looppaden ontbreken en toch 

woont daar dan gewoon een gezin,” licht Ineke toe. “Soms 

tref je een kamer aan waarvan de vloer bezaaid is met 

hondenpoep, omdat de eigenaar niet in staat is om zijn 

hond buiten uit te laten.” Een ander voorbeeld betrof een 

melding van de buren van een alcoholist, die aangaven dat 

zij de wc al een paar dagen niet gehoord hadden. Ineke: 

“Samen met de politie zijn wij op huisbezoek geweest. 

Wij troffen de persoon op de grond aan. Gelukkig op tijd, 

dankzij de alertheid van de buren. Onze cliënten hebben 

allemaal gemeen dat zij als gevolg van hun problemen in 

hun eigen wereld leven, passief zijn geworden en de regie 

over hun leven kwijt zijn. Tegen de meest eenvoudige 

huishoudelijke taken zien ze op als een berg.“

Je hebt moeilijk werk, de mensen 
zitten in eerste instantie ook niet 
op jouw hulp te wachten. Hoe ga je 
daarmee om?

“Als hulpverlener moet je er rekening mee houden dat 

je te maken krijgt met cliënten die boos zijn vanwege de 

bemoeienis met hun leven. Verder kom je natuurlijk bij 

mensen die in een totaal vervuild huis leven. Daar moet je 

niet voor terugdeinzen. Maar ik vind het fantastisch werk. 

Juist de kleine stapjes vooruit die ik soms met mijn cliënten 

kan maken, geven mij veel voldoening.” 

Wat kunnen buren doen als zij zich 
zorgen maken?

Buren hebben een belangrijke rol bij het signaleren van dit 

soort ernstige problemen. “We mogen ons op een positieve  

manier best wat meer met elkaar bemoeien,” vindt Ineke. 

“Tegenwoordig leven we behoorlijk langs elkaar heen. Het 

is meestal niet eens onwil, maar niet iedereen weet wat hij 

kan of mag doen. Omwonenden die zich zorgen maken 

om een buur, kunnen de betreffende persoon het beste 

eerst aanspreken. Je zou dan kunnen zeggen: ’Ik zie dat 

het niet goed met u gaat, ik maak me zorgen om u. Ik wil 

hulp voor u inschakelen’. Het is belangrijk dat je dit met 

de betrokken persoon bespreekt en niet achter iemands 

rug om hulp zoekt. Schakel pas een instantie in als je de 

betreffende persoon hebt ingelicht.” Waarom raken meer mensen de grip 
op hun leven kwijt?

“Vroeger werd er veel meer in familieverband opgelost,” 

vertelt Ineke. “Wanneer tegenwoordig de ouders van een 

inwonende zoon of dochter met een verstandelijke  

beperking wegvallen, is er vaak geen opvang vanuit de 

omgeving. Zo een persoon blijft dan zo goed en zo 

kwaad als het gaat op zichzelf wonen. Niet zelden komt 

zo iemand dan toch in de problemen. Maar ook door het 

verliezen van een baan en het ontbreken van een sociaal 

netwerk kunnen mensen de regie over hun leven kwijtraken.  

Schaamte is dikwijls een belemmering om hulp te vragen  

of mensen weten de weg naar hulpverlening niet te vinden.  

Ook merk ik dat bijvoorbeeld het hoge eigen risico van 

de ziektekostenverzekering een drempel kan zijn voor 

mensen om hulp in te schakelen. Pas wanneer er zichtbare 

problemen ontstaan zoals een huurschuld, komen cliënten 

vaak voor het eerst in beeld bij instanties. Mijn ervaring is 

dat mensen zo lang mogelijk de huur proberen te blijven 

betalen, want een dak boven je hoofd is een eerste levens-

behoefte. De samenwerking met de woningcorporaties 

Het Vangnet en Advies team is een samenwerkings- 

verband van de instellingen Brijder Verslavingszorg, GGD 

Kennemerland, Socius Maatschappelijke Dienstverlening, 

RIBW en ggz-instelling Dijk en Duin.

Na een melding wordt er een plan gemaakt op welke 

wijze het best contact gezocht kan worden met de cliënt. 

Problemen worden in kaart gebracht en er wordt een 

zorgplan opgesteld.

Vangnet en Advies: 088 3580290 of 

vangnet@dijkenduin.nl

Wat doet Vangnet en 
Advies?

Buren zijn de ogen en oren 
van de wijk
Ineke Haaijer is sociaal verpleegkundige bij het Vangnet en Advies team in de 

regio. Het is haar werk om mensen die om verschillende redenen tussen wal 

en schip dreigen te raken, te begeleiden. Zij maakt ook deel uit van een team 

waarin woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, de gemeente en 

politie zijn vertegenwoordigd. Ineke Haaijer ziet dat het aantal cliënten dat 

kampt met problemen als vervuiling, schulden, dreigende ontruimingen en 

eenzaamheid, toeneemt. Maar ook zijn er steeds meer mensen in de regio die 

dakloos worden en zwerven in de regio. 
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Wat is koolmonoxidevergiftiging?
Koolmonoxide (CO) is een zeer gevaarlijk gas dat  

ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas  

of hout. Het is een echte sluipmoordenaar: je proeft of ruikt  

CO niet. Maar je kunt door een CO-vergiftiging wel bewusteloos 

raken of zelfs overlijden.

Herken een CO-vergiftiging

Doe de test op www.brandweer.nl/koolmonoxide

De verschijnselen van CO-vergiftiging

lijken op de symptomen van griep en worden

daarom vaak niet herkend.

  Hoofdpijn
  Misselijkheid · Overgeven
  Vermoeidheid · Slaperigheid
  Verwarring
  Versnelde hartslag

STOP
CO-VERGIFTIGING

ventileer  ·  controleer  ·  alarmeer

Blootstelling aan een té hoge concentratie CO kan tot koolmonoxidevergif-

tiging leiden. Dat voelt in eerste instantie als een beginnend griepje: je krijgt 

hoofdpijn, wordt misselijk, moet overgeven en bent moe. Ook verwardheid en 

een te snelle hartslag kunnen optreden. Verdere blootstelling aan het gas kan 

bewusteloosheid, blijvende hersenschade of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Wat doet Velison Wonen om ongevallen 
door koolmonoxide te voorkomen?
• Velison Wonen laat uw cv-installatie elke twee jaar controleren door een 

erkende installateur. De ketel wordt dan gereinigd en de samenstelling van 

de rookgassen wordt gemeten. Sinds dit jaar wordt ook de rookafgasafvoer 

gecontroleerd. 

Koolmonoxide: 
de stille sluipmoordenaar
Bijna iedereen kent wel de berichten over het gevaar van koolmonoxide (CO).  

Minder bekend is dat bijna de helft van de ongevallen gebeurt met een 

moderne cv-installatie. Een vergiftiging door koolmonoxide kan iedereen over-

komen. Wij vinden het daarom belangrijk om de gevaren van koolmonoxide 

onder de aandacht te brengen, omdat ongelukken écht te voorkomen zijn.

Rond de zomer van 2016 hebben we een mooi project met energetische 

maatregelen afgerond in Velsen-Noord: de Melklaan en omgeving. In deze 

woningen hebben wij geïnvesteerd in energiebesparing. Voor Velison Wonen 

zijn betaalbaar wonen en het milieu erg belangrijk. Daarom willen wij weer 

investeren in een nieuw project in Velsen-Noord “Oog op de Wijk”.

Oud IJmuiden is weer acht sociale huurwoningen rijker. De ruime eengezins-

woningen in Dok 12 B zijn eind 2016 opgeleverd. Het gaat om zes eengezins-

woningen en twee appartementen aan de Breesaapstraat, waar ook het Thalia 

theater staat. 

Energiebesparende maatregelen 
in Velsen-Noord 

Velison Wonen verhuurt 8 sociale 
huurwoningen in Oud IJmuiden

Binnenkort start Velison Wonen met het 

groot onderhoud aan 106 woningen in 

Velsen-Noord. De woningen worden 

geïsoleerd en voorzien van zonne-

panelen. Door deze werkzaamheden 

kan een zeer hoge energie-index 

(voorheen energielabel A) voor vrijwel 

alle woningen worden bereikt. Velison 

Wonen verhoogt door deze ingreep 

het comfort in de woning en verlaagt 

de energiekosten van haar huurders. 

Een warme deken
Om een hoge energieprestatie 

te bereiken, worden dak, begane 

grondvloer en spouw in de muur 

geïsoleerd. In de badkamer wordt het 

ventilatiesysteem aangepast. Daar-

naast worden de woningen voorzien 

van nieuwe voordeuren. Door deze 

maatregelen wordt als het ware een 

“warme deken” om de woning gecre-

eerd en daarmee de stookkosten 

van onze huurders verlaagd. Daarbij 

worden er op de daken zonnepanelen 

geplaatst waardoor ook de elektra-

kosten zullen dalen.

Informatie- 
bijeenkomst
Tijdens een informatiebijeenkomst 

op 13 maart zijn de bewoners door 

de projectcommissie Oog op de Wijk, 

Velison Wonen en de architect geïn-

formeerd over de werkzaamheden 

aan hun woning. Bewoners kunnen 

tijdens de werkzaamheden in hun 

huis blijven wonen. Alle bewoners 

worden, voordat het project van start 

gaat persoonlijk bezocht door een 

bewonersbegeleider. Deze begeleider 

brengt eventuele praktische proble-

men en vragen van de bewoners in 

kaart en begeleidt hen gedurende het 

project. 

Wanneer starten de 
werkzaamheden? 
Als 70% van de bewoners akkoord is 

met de plannen zal er een aannemer 

worden uitgekozen. Daarna worden 

voorbereidende werkzaamheden 

uitgevoerd en wordt een planning 

gemaakt. We hopen in juli 2017 te 

kunnen starten met de werkzaamhe-

den en deze in december 2017 af te 

ronden.

In Velsen is de behoefte aan meer sociale huurwoningen groot. Daarom zijn 

we altijd op zoek naar mogelijkheden om betaalbare woningen toe te voegen. 

Ook in het volgende project in Oud IJmuiden (De Voorspoed) doen we daarom 

mee. We nemen in dit bouwproject 22 appartementen met parkeerplaats af van 

projectontwikkelaar BPD. De bouw van De Voorspoed start halverwege 2017. Blije huurders voor huurwoning in Dok 12B

De brandwondenstichting en de brandweer hebben in februari met een  

landelijke campagne aandacht gevraagd voor het gevaar van blootstelling aan 

koolmonoxide. Op de website van beide organisaties kunt u veel informatie en 

ervaringsverhalen vinden over koolmonoxide. 

• Velison Wonen vervangt cv-ketels 

op tijd.

• Velison Wonen vervangt (tegen 

een huurverhoging) open 

verbrandingstoestellen, die in 

eigendom zijn van Velison Wonen 

zoals geisers en gashaarden voor 

gesloten toestellen. 

• Wij adviseren onze huurders een 

koolmonoxidemelder aan te 

schaffen en als zij die al hebben 

om de melder te controleren 

op een goede werking (batterij 

vervangen).

Wat kunt u doen?
• Ventileer uw huis continu.

• Plaats een veilige koolmonoxide-

melder (zie voor veilige melders 

de website van de consumenten-

bond).

• Test uw situatie: doe de online 

test van de brandweer op www.

brandweer.nl/koolmonoxide.

Toekomstmuziek
De verwachting is dat de cv-ketels 

van de toekomst een ingebouwde 

koolmonoxide melder zullen hebben.  

Dan kan de cv-ketel automatisch 

worden uitgeschakeld. Maar voorlopig  

is dat nog toekomstmuziek en is 

alertheid belangrijk om ongevallen te 

voorkomen.

Bron: brandwondenstichting en 

brandweer.nl
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Vochtproblemen in de woning zoals schimmelgroei op wand- en plafond- 

oppervlakken ontstaan niet vanzelf. Oorzaak is altijd een te hoge vochtigheid. 

Dit kan ontstaan door verschillende factoren zoals een zuinig stookgedrag 

en/of onvoldoende ventilatie. Een vochtprobleem in uw woning kunt u in de 

meeste gevallen zelf beperken door de vertrekken normaal te verwarmen en 

op de juiste wijze te ventileren. Hieronder volgen richtlijnen hoe u uw woning 

dusdanig kunt verwarmen en ventileren, dat u vochtproblemen kunt voorkomen.

Vochtproblemen in uw woning? 

Wat moet u doen en wat mag u 
beslist niet doen?

Vakman in De Hofstede
Onze vakman Ton van Leeuwen staat elke morgen van 

09.00 uur tot 10.00 uur klaar voor bewoners van De 

Hofstede. Hij kan daar rechtstreeks worden aangesproken, 

maar een vraag of reparatie kan ook gemeld worden met 

een briefje in de speciale bus die bij de ingang te vinden is. 

Als Ton ‘s morgens binnenkomt kijkt hij of er briefjes in de 

bus liggen en gaat dan direct bij de betreffende bewoners 

langs. De verzoeken lopen uiteen van een defect slot van 

de brievenbus, een lampje in de hal tot grotere klussen 

waar soms een aannemer voor nodig is. Zo heeft hij de 

afgelopen weken gezorgd dat de verwarming in de alge-

mene ruimte het weer goed doet, de roosters open kun-

nen, sloten van brievenbussen vervangen en diverse kleine 

klusjes bij bewoners gedaan. 

 

Ton is inmiddels een vertrouwd gezicht in De Hofstede. 

Dat geeft de bewoners een veilig gevoel. Hij is voor de 

bewoners makkelijk aanspreekbaar. Zo kan hij snel schake-

len en zorgen voor een prettige en veilige woonomgeving. 

Omdat recentelijk enkele bewoners zijn lastig gevallen met 

babbeltrucs, zijn begin april camera’s opgehangen in De 

Hofstede.

Naast dat Ton elke dag te vinden is in De Hofstede, is hij 

dat ook op gezette tijden in De Schulpen in Velsen-Noord 

en in de Torricellistraat (huisvesting voor statushouders) in 

IJmuiden.

Waarom uw kamers normaal 
verwarmen?
De meeste vochtproblemen ontstaan in de winterperiode 

bij lage buitentemperaturen. Als de vertrekken normaal 

worden verwarmd, blijven de wanden en plafonds  

voldoende op temperatuur. Hierdoor neemt de kans op 

vochtproblemen (condensatie) af.

Te weinig verwarmen
Verwarmt u weinig? Dan vergroot u juist de kans op  

vochtproblemen in uw woning. Een extreem zuinig stook-

gedrag leidt tot lage temperaturen van wanden en plafond, 

waardoor de vochtigheid daar te hoog (condens) wordt en 

schimmel kan ontstaan. Naast vochtproblemen ontstaan 

ook comfortklachten. Een extreem laag stookgedrag kan 

dus leiden tot een ongezond en niet comfortabel binnen-

milieu. 

Verwarmen en ventileren
Energiezuinig zijn door de ventilatie dicht te zetten is ook 

niet goed. De ruimte wordt wel snel warm, maar het vocht 

blijft binnen. En andersom geldt het ook: te veel ventileren 

mag er niet toe leiden dat de temperatuur in de ruimte te 

laag wordt. Door voldoende te ventileren en voldoende te 

Planmatig onderhoud
In de onderstaande complexen komt de komende maan-

den de schilder langs. De bewoners van deze complexen 

worden ruim van te voren per brief door Velison Wonen 

geïnformeerd. 

In de complexen Grote- en Kleine Beer worden half juni 

twee liften gerenoveerd.

De schilderwerkzaamheden aan de woningen aan de 

Annie Romeinstraat, Mathilde Wibautstraat en omgeving 

zijn over enkele weken klaar.

Naam Straat Plaats

Complex 103 Zeeheldenbuurt IJmuiden

Complex 203 Tuindershofje en Tuinderstraat IJmuiden

Complex 401 (ook de garagedeuren) Orionweg IJmuiden

Complex 402 Herculesstraat/Lierstraat IJmuiden

Complex 413 Duinpan IJmuiden

Complex 510 Grote Houtstraat /Koningstraat Velsen-Noord

VVE Bickerlaan Santpoort-Noord

VVE Wulverderlaan Santpoort-Noord

Vakman Ton van Leeuwen checkt of er reparatieverzoeken zijn gedaan. 
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verwarmen zorgt u voor een gezond en comfortabel  

binnenmilieu zonder schimmelvorming!

In tabel 4 staat voor iedere ruimte in uw woning de mini-

male en gewenste ruimtetemperatuur. Belangrijk is dat de 

minimale temperaturen gehaald worden, ook als die  

ruimten worden geventileerd. Is het buiten kouder dan  

15 °C, dan moet u het vertrek bij verwarmen. U mag in 

deze situatie niet de ventilatie van het vertrek verminderen 

door het sluiten van het ventilatierooster of het dichtdoen 

van het klepraam.

Tabel 4: Aan te houden ruimtetemperaturen

Vertrek Minimale ruimtetemperatuur [°C] Gewenste ruimtetemperatuur [°C]

Woonkamer 15 18 à 19

Open keuken 15 18 à 19

Gesloten keuken 15 17 à 18

Hal 15 16 à 17

Slaapkamers 15 15

Slaapkamer / studeerkamer 15 17 à 18

Badkamer / doucheruimte 15 18 à 20

De minimale ruimtetemperatuur moet u aanhouden:

• ‘s nachts tijdens het slapen;

• bij afwezigheid overdag of in het weekend;

• tijdens vakantie in de winterperiode.

De gewenste temperatuur moet u aanhouden bij verblijf 

van een of meerdere personen in uw woning.

Waarom ventileren?
Ventileren betekent dat vochtige binnenlucht vervangen 

en afgevoerd wordt door schone en drogere buitenlucht. 

Vroeger ging dat bijna vanzelf; de frisse lucht kwam via 

kieren en spleten het huis binnen. In modernere woningen 

moet u er zelf op letten dat u uw woning goed ventileert. 

Daarvoor gebruikt u de roosters, klepramen en het afzuig-

systeem. Een goede ventilatie van ruimten is vooral van 

belang tijdens een koude winterperiode.

Ventilatie van uw vertrek, dat 
komt heel precies!
Een goede ventilatie van uw vertrek luistert nauw, met 

name in een koude winterperiode. Het is echter nood- 

zakelijk voor een gezonde luchtkwaliteit. Ventilatie kan er 

toe leiden dat de temperatuur in de kamer lager wordt dan 

15 °C. In dat geval moet het vertrek worden bij verwarmd. 

Dus: Langdurig ventileren van een onverwarmd vertrek  

tijdens een koude winterperiode heeft een averechts 

effect: de temperatuur op de wand of op het plafond 

wordt te laag, waardoor de kans op vochtproblemen  

(condens) juist toeneemt.

Wanneer moet u ventileren?
U moet vooral ventileren als u in een ruimte bent, kookt 

of doucht. Mensen en grote huisdieren (honden, katten) 

produceren veel vocht en vormen dus vochtbronnen. Het is 

belangrijk dat dit vocht tijdens uw verblijf in een ruimte goed 

wordt afgevoerd door deze te ventileren. Het omgekeerde 

geldt ook: als u niet thuis bent, hoeft u minder te ventileren.

In tabel 5 is weergegeven op welke wijze tijdens een koude 

winterperiode de vertrekken geventileerd moeten te worden.  

De aanwijzingen gelden vanaf een buitentemperatuur  

 

lager dan 8 °C. Onder “het verblijf in het vertrek” wordt het 

verblijf van zowel personen als huisdieren verstaan.

Mechanische ventilatie
Als uw woning is voorzien van een mechanisch ventilatie-

systeem is het belangrijk dat u:

• zorgt dat de stekker van de ventilator in de daarvoor 

bestemde wandcontactdoos zit;

• doet u dit vooral als u als nieuwe huurder de woning 

betrekt;

• de mechanische ventilatie nooit uitzet. Met de  

schakelaar (meestal in de keuken of badkamer) kunt u 

een lage of hoge ventilatiestand kiezen;

• tijdens het koken, wassen of douchen de schakelaar 

op de hoogste stand zet. Anders blijft de waterdamp 

hangen en ontstaat condens. Laat deze hoogstand 

aan tot 30 minuten na het koken/douchen.

Nog enkele makkelijke 
manieren voor minder vocht 
in huis

• Beperk het douchen per gezin tot een doucheduur 

van in totaal hooguit 60 minuten per etmaal. Ieder 

persoon uit een gezin van totaal 5 personen mag ieder 

dag maximaal 12 minuten onder de douche staan. Bij 

voorkeur dient er maximaal 5 minuten per persoon te 

worden gedoucht.

• Droog na het douchen de wandtegels met een wisser.

• Droog wasgoed bij voorkeur buiten.

• Droog wasgoed binnen bij voorkeur met een condens- 

droger als het niet anders kan in een apart geventi-

leerde ruimte.

• Vermijd langdurige kookactiviteiten met veel water.

• Zorg voor een aanvullende ventilatie als u veel mensen 

in huis hebt, zet klepramen open, zet de ventilatie-

afvoer in de hoogstand en zet eventueel ook een 

draairaam op een kier.

• Laat de mechanische ventilatie altijd aan staan op de 

laagste stand en laat altijd de roosters/klepramen als u 

weg bent een klein beetje open staan.

• Zet de kamerthermostaat overdag op 20-21 °C en  

’s nachts minimaal op 15 °C.

• Zorg dat de temperatuur in alle vertrekken boven de 

15 °C blijft.

Vertrek Bij afwezigheid
Als u niet in uw woning bent.

Bij verblijf in het vertrek
Als u wel in uw woning bent.

Wat moet u vermijden!

Woonkamer Klein beetje ventileren:
Rooster half open, klepraam 
op kierstand van 6 mm.

Extra ventileren:
Roosters volledig geopend, 
klepramen half open.

Sterke of langdurige ventilatie 
door bijvoorbeeld geopende 
draairamen in een kierstand 
van 10 cm. Niet alleen ventile-
ren tussen 9.00 uur en 16.00 
uur, ook ‘s avonds.

Open keuken /  
gesloten  
keuken

Klein beetje ventileren:
Rooster half open, klepraam 
op kierstand van 6 mm.

Tijdens het koken extra  
ventileren:
Extra ventileren. Roosters vol-
ledig geopend, klepramen half 
open. Eventuele buitendeur 
gesloten houden. Mechani-
sche afzuiging in de hoogste 
stand. Schakel de afzuigkap/
hoogstand in tijdens het koken 
tot een kwartier/half uur na het 
koken. Reinig of vervang filters 
in de wasemkap of afzuigope-
ning regelmatig.

Sterke of langdurige ventilatie. 
Geen geopende buitendeur 
in een kierstand van 10 cm. 
Niet alleen ventileren tussen 
9.00 uur en 16.00 uur, ook ‘s 
avonds.

Hal Klein beetje ventileren. Klein beetje ventileren. Sterke ventilatie.

Slaapkamers Klein beetje ventileren:
Rooster half open, klepraam 
op kierstand van 6 mm.
Geen geopend draairaam.

Tijdens het slapen extra  
ventileren:
Roosters volledig geopend, 
klepramen half open.
‘s Ochtends bij het opstaan 
draairamen openen; circa 10 
minuten het vertrek luchten. 
Hierna draairamen dicht.

Sterke of langdurige ventilatie.  
Overdag geen geopende 
draairamen in een kierstand 
van 10 cm. Niet alleen ventile-
ren tussen 9.00 uur en 16.00 
uur, juist ‘s avonds en ‘s nachts.

Slaapkamer / 
studeerkamer / 
werkkamer

Klein beetje ventileren:
Rooster half open, klepraam 
op kierstand van 6 mm.
Geen geopend draairaam.

Tijdens het studeren of  
werken extra ventileren:
Roosters volledig geopend, 
klepramen half open.
Geen geopend draairaam.

Sterke of langdurige ventilatie.

Badkamer / 
doucheruimte

Bij geen gebruik van de  
doucheruimte of de bad- 
kamer:
Klein beetje ventileren:
Rooster half open, klepraam 
op kierstand van 6 mm.
Mechanische afzuiging in de 
laagstand.

Tijdens het douchen extra 
ventileren:
Roosters volledig geopend, 
klepramen half open.
Mechanische afzuiging in de 
hoogste stand. na het dou-
chen mechanische afzuiging 
een half uur laten nadraaien.
Tijdens en na het douchen: 
badkamerdeur gesloten 
houden. na afloop van het 
douchen wand- en vloertegels 
droog maken.

1. Geen sterke ventilatie van 
de badkamer.

2. Na afloop van het douchen 
niet de vochtige lucht uit 
de badkamer of douche-
ruimte via aangrenzende 
vertrekken naar buiten toe 
wegventileren.

3. Vermijd langdurig douchen. 
Bij voorkeur 5 minuten per 
persoon per etmaal. Per 
gezin geldt een maximale 
douchebelasting van 60 
minuten per etmaal, onge-
acht het aantal personen.

Tabel 5: Ventilatierichtlijnen van een minimale ruimtetemperatuur van 15 °C en een buitentemperatuur lager dan 8 °C

Bron: Aedes
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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.


