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De eerste schetsen van de nieuwbouw op de KPN-locatie zijn gepresenteerd. 

Omwonenden en belangstellenden waren enthousiast en blij dat Velison 

Wonen aan de slag gaat op deze prominente plek in IJmuiden. Velison Wonen 

is grondeigenaar van de KPN-locatie. Er moeten nog wel een aantal procedures 

worden doorlopen voordat het plan definitief is. Dit kan eventueel nog wijzi-

gingen met zich meebrengen. De verwachting is dat medio 2017 wordt gestart 

met de bouw. 

Mooie schetsen  
KPn-locatie 
gepresenteerd

Velison Wonen 
neemt  
48 appartementen  
af voor sociale 
huur
Op de KPN-locatie komen wat klei-

nere winkels en een grote supermarkt 

met de ingang aan de Lange Nieuw-

straat. Op het dak van de supermarkt 

komen twee woontorens (tot zeven 

woonlagen) met 54 appartementen. 

Velison Wonen neemt 48 apparte-

menten turn key af om te verhuren in  

de sociale huursector. De oppervlakte  

van de appartementen is tussen de 

52 en 75 m2 GBO.

HBB Groep en Hoorne Vastgoed  

ontwikkelen het complex. Oever- 

Zaaijer is verantwoordelijk voor de 

architectuur. 

Sociale  
huurwoningen
Het is nog niet mogelijk om u in te 

schrijven voor de sociale huurwoning- 

en van Velison Wonen op de KPN-

locatie. Zodra de oplevering van het 

complex in zicht komt, worden de 

sociale huurwoningen via het woon-

ruimteverdeling systeem Wonen in 

Velsen aangeboden. 

Uiteraard houden we u ook op de 

hoogte over de ontwikkelingen op 

onze website www.velisonwonen.nl.
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op woensdag 10 juni zijn door drie in Velsen actieve woningcorporaties - 

woningbedrijf Velsen, Velison wonen, Brederode wonen - en de gemeente 

Velsen de prestatieafspraken ondertekend. De afspraken gaan over de  

ontwikkeling van de huurwoningvoorraad, duurzaamheid, huisvesting van  

specifieke doelgroepen, woonruimteverdeling, wonen en zorg en leefbaarheid. 

De afspraken gelden tot en met 2016. 

Gemeente Velsen en woning- 
corporaties tekenen prestatieafspraken

onze speerpunten
Het eerste halfjaar is al weer achter de rug. In juni is ons 

jaarverslag over 2014 afgerond en middels dat jaarverslag 

kijken wij op een succesvol eerste jaar van Velison Wonen 

terug. Bent u geïnteresseerd in ons jaarverslag en naar 

onze resultaten? Dan kunt u het jaarverslag vinden op onze 

website www.velisonwonen.nl

Ook in 2015 zijn wij hard aan het werk om onze speer- 

punten te realiseren. 

Velison Wonen is een financieel gezonde organisatie en 

daarom in staat om ook in 2015 de huurverhoging voor 

onze huurders met een inkomen tot € 34.229 te beperken  

tot de inflatiecorrectie over 2014 van 1% en voor onze 

huurders met een inkomen tot € 43.786 de inflatie- 

correctie over 2014 van 0,5 % + basishuurverhogings- 

percentage = 1,5%. Voor huurders met een inkomen boven  

€ 43.786 wordt de huur verhoogd met 5%.

Onze dienstverlening wordt door het KWH (Kwaliteits- 

centrum Woningcorporaties Huursector) continu gemeten.  

Het KWH heeft op grond van deze metingen besloten 

ons het label te geven. Een prestatie waar wij trots op zijn. 

Natuurlijk realiseren wij ons dat op een aantal onderdelen 

van de dienstverlening wij ons nog kunnen verbeteren. 

Hier werken wij dan ook hard aan.

Op 10 juni 2015 zijn (samen met Woningbedrijf Velsen 

en Brederode Wonen) de prestatieafspraken Wonen met 

de gemeente Velsen ondertekend. Deze afspraken zijn 

gebaseerd op onze beleidsplannen en de woonvisie van de 

gemeente Velsen. De afspraken gaan over de ontwikkeling 

van de huurwoningvoorraad, duurzaamheid, huisvesting van  

specifieke doelgroepen, woonruimteverdeling, wonen en  

zorg en leefbaarheid. De afspraken gelden tot en met 2016. 

Het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van 

de KPN-locatie in het centrum van IJmuiden met de 

gemeente Velsen is recentelijk afgerond. Het is de bedoeling 

dat op deze locatie een supermarkt komt met twee woon-

torens bestaande uit 54 woningen. Velison Wonen neemt 

daarvan 48 sociale huurwoningen af. 

De ontwikkeling van De Molenweid in Velserbroek met 30 

appartementen voor zorgbehoeftigen verloopt voorspoedig. 

Met de gemeente Velsen is in juli 2015 een samenwerkings- 

overeenkomst gesloten. De start van de bouw wordt eind 

2015 begin 2016 verwacht. 

Peter van Ling, Directeur

wat deed Velison wonen in 2014?
2014 was het eerste jaar voor Velison 

Wonen na de fusie. In ons jaarverslag 

kunt u lezen over onze activiteiten in  

dit eerste jaar. In het jaarverslag infor-

meren wij onze belanghebbenden over 

onze activiteiten, onder andere op 

het gebied van projecten, onderhoud, 

verhuur en verkoop van woningen. 

Financieel gezond
Uit ons jaarverslag blijkt dat Velison  

Wonen een financieel gezonde 

woningcorporatie is. Daardoor kun-

nen we investeren in ons woningbezit 

en kunnen we onze maatschappelijke 

doelstellingen realiseren. We zetten 

ons in voor het bieden van goede, 

betaalbare woningen in Velsen. 

Daarbij hebben we ook oog voor de 

woonlasten van onze huurders. 

Jaarverslag lezen
Wij begrijpen dat het doorlezen van 

een jaarverslag behoorlijke taaie kost 

kan zijn. Toch kan het jaarverslag u 

een aardig beeld geven van onze 

organisatie en waar wij als organisatie 

aan werken. Om het lezen te verge-

makkelijken bieden wij ons jaarverslag 

als een website aan, waarin u makkelijk  

van het ene onderwerp naar het 

andere kan klikken. Heeft u interesse 

in ons jaarverslag en de jaarrekening? 

U kunt ze vinden op onze website: 

velisonwonen.nl > over ons > jaarver-

slagen. 

In de achterliggende periode zijn er 

veel veranderingen geweest die van 

grote invloed zullen zijn op de sociale 

woningbouw in Nederland en dus ook 

in Velsen.

Maar laten we eerst beginnen met de 

huurverhoging die sinds 1 juli jongst-

leden geldt. Na stevige gesprekken en 

onderhandelingen met Velison Wonen 

zijn we best wel blij met de relatief 

lage huurverhoging die voor de eerste 

twee inkomensgroepen gerealiseerd 

zijn. De derde groep (zij die meer dan  

€ 46.500 als gezamenlijk inkomen 

hebben) heeft helaas een forse stijging 

te pakken. Dit was onvermijdelijk en 

niet bespreekbaar met Velison Wonen. 

Woningwet
Per 1 juli geldt de nieuwe Woningwet. 

Een van de grote veranderingen is dat 

de huurders een wezenlijke partij zijn 

in de gesprekken met de corporatie 

en de gemeente. Hoe zich dit zal gaan 

ontwikkelen zal de tijd leren. Maar 

dat de huurders een grotere rol gaan 

krijgen is duidelijk. Uw huurdersraad 

zal zich hierop gaan voorbereiden 

door het volgen van diverse cursussen 

zodat wij goed beslagen ten ijs komen 

tijdens de gesprekken. Want dat het 

lastig is, is één ding dat zeker is. 

Nieuws van de Huurdersraad

Een aantal afspraken 
uitgelicht
Jaarlijks bekijken de corporaties en de 

gemeente hoeveel en welke huur-

woningen er minimaal nodig zijn. 

Er zijn ook afspraken gemaakt over 

de samenwerking bij nieuwbouw-, 

renovatie- en duurzaamheidsprojec-

ten. Op het gebied van duurzaamheid 

is belangrijk dat er gebruik wordt 

gemaakt van subsidies die beschik-

baar zijn of komen.

Mensen blijven steeds langer zelf-

standig thuis wonen. Ook als ze zorg 

nodig hebben. Hierbij bespreken de 

corporaties, de gemeente en de zorg-

organisaties de toekomstige invulling 

van vraag en aanbod naar woonzorg-

voorzieningen. 

 

Verder maakten de gemeente en  

corporaties afspraken over huisvesting 

van specifieke groepen, zoals status-

houders en mensen die opnieuw op 

de woningmarkt komen (bijvoorbeeld 

vanuit zorginstellingen), en over het 

voorkomen van huurachterstanden.

De gemeente en de woningcorporaties  

werken intensief samen als het gaat 

om verbetering van de leefbaarheid 

en het tegengaan van woonfraude en 

andere vormen van woonoverlast.

F. Bal (wethouder), T. Morsheim (Woningbedrijf Velsen), P. van Ling (Velison Wonen) en P. Vreke   
(Brederode Wonen).
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nieuwe spelregels voor woningcorporaties
op 1 juli is de nieuwe woningwet ingegaan. De woningwet 2015 stelt nieuwe spelregels voor 

de sociale huursector. De woningwet is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren 

op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. 

Hoewel Velison wonen zich hier altijd al op richtte, heeft het toepassen van de nieuwe regels 

uit de woningwet best nog wat voeten in de aarde. Vooral op administratief gebied. In dit artikel 

doen wij een greep uit de spelregels.

Ook u heeft er misschien mee te 

maken, meeuwenoverlast! Deze 

luchtacrobaten kunnen af en toe veel 

hinder veroorzaken. Zeker omdat we 

dicht bij de kust wonen. De meeuwen 

hebben de neiging om steeds maar 

dichter bij de mens te gaan leven 

en broeden. De meeuwen zoeken 

naar voedsel en wij willen ze graag 

verwennen met brood of restjes eten. 

Hebben ze eenmaal voedsel gevonden  

komen ze vaak op deze plekken 

terug. 

Tijdens de broedperiode kunnen 

meeuwen mensen aanvallen. Ze 

maken veel lawaai en zorgen voor 

overlast. En meeuwenpoep in uw 

tuin, op uw auto of rondom het huis 

is ook niet fijn. U kunt dit voorkomen 

door ze niet te voeren en uw vuilnis-

zak en afvalbak goed te sluiten.

Dus geen brood en andere etensres-

ten op straat, in de tuin of het balkon 

achterlaten. Behalve meeuwen geldt 

dit ook voor duiven en trekt dit ook 

ander ongedierte aan zoals ratten en 

muizen. 

Niet voeren dus! want vogels zijn 

uitstekend in staat om zelf in hun 

voedselbehoefte te voorzien.

Meeuwen- 
overlast

Movieworld 
in Velsen-noord
op 18 april werd in het Pen Dorp in 

Velsen-noord het volledig vernieuwde 

speelplein feestelijk opgeleverd. De 

gemeente Velsen maakte voor het 

verouderde speelterrein een nieuw 

ontwerp met als thema Movieworld. 

De gemeente plaatste nieuwe speeltoestellen en richtte 

het speelterrein opnieuw in met nieuwe bestrating en 

gras. Het ontwerp is tot stand gekomen in overleg met de 

bewoners uit de buurt. Voor de bewoners was het belang-

rijk dat de bestaande beplanting bleef staan en het groen 

zou worden betrokken bij het spelen. Daarnaast moest 

er voldoende ruimte blijven voor tentjes, picknick, een 

springkussen en de jaarlijkse buurtbarbecue. 

Het resultaat mag er zijn! Als je de speelplek binnenloopt 

vallen de kleurig geverfde muren en schuttingen direct 

op. De bewoners hebben het verfwerk voor hun rekening 

genomen. Op de muren en schutting staan de tekeningen 

van heel veel verschillende karakters uit stripboeken en 

tekenfilms. Zoals Kermit de kikker, Spongebob, Patrick (de 

zeester), Tweety en Mickey Mouse. De figuren zijn door de 

graffiti kunstenaars van Spatzuiver aangebracht. Kinderen  

kunnen weer veilig en naar hartenlust spelen op hun 

speelplein. En zich een heuse Hollywood ster voelen op de 

rode loper en filmrol die in de bestrating zijn aangebracht.
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Passend toewijzen
De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een 

inkomen beneden de € 34.911 (prijspeil 2015). Ten minste 80% van de vrijkomende  

sociale huurwoningen moet aan deze huishoudens worden toegewezen.

Maatschappelijk vastgoed 
Woningcorporaties mogen onder voorwaarden maatschappelijk vastgoed 

beheren. Bijvoorbeeld een gemeenschapscentrum, een jongerencentrum  

(zonder horeca), een dorps- of wijkbibliotheek. Voorwaarde is dat het maat-

schappelijk vastgoed ligt in gebieden waar de woningcorporatie woningen bezit.

Leefbaarheid 
Woningcorporaties mogen investeren in de omgeving van de woningen die ze 

bezitten. Zoals het onderhoud van het eigen groen rondom hun complexen. 

Ook mogen woningcorporaties initiatieven van hun huurders ondersteunen, 

een huismeester in dienst hebben en een bijdrage leveren aan woonmaat-

schappelijk werk. Wat woningcorporaties precies doen aan leefbaarheid, spreken 

ze af met de gemeente en met bewonersorganisaties, binnen de kaders die de 

wet stelt. 

Diensten aan bewoners
Woningcorporaties mogen beperkt diensten aanbieden aan hun huurders. Ze 

mogen bijvoorbeeld als makelaar optreden bij de verkoop van hun huurwoning 

of bemiddelen bij het sluiten van verzekeringen die met een corporatiewoning 

te maken hebben. Ze mogen dergelijke diensten alleen aanbieden aan hun 

huurders.

Overige taken van woningcorporaties
De Woningwet 2015 is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren 

op hun kerntaak, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij het wenselijk 

is dat ze andere activiteiten blijven ontplooien. Bijvoorbeeld wanneer in een 

herstructureringswijk de bouw van duurdere huurwoningen gewenst is om zo 

een qua inkomenssamenstelling meer gemengde bevolking te krijgen. Voor-

waarde is dat er geen andere partijen zijn die dat willen doen.

Daarnaast zijn er in de nieuwe Woningwet afspraken gemaakt over het toezicht 

op de corporaties, de kwaliteiten van de bestuurders en prestatieafspraken met 

gemeenten en bewonersorganisaties. Door de nieuwe wet krijgen huurders- 

organisaties meer te zeggen over het lokale woonbeleid.
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Verbouwing wijkgezondheids- 
centrum klaar
Afgelopen maanden verbouwde Velison Wonen het Wijk-

gezondheidscentrum in Velserbroek. Door het overkappen  

van het binnenplein, kon er zo’n 300 m2 extra ruimte  

worden toegevoegd. De werkzaamheden zijn inmiddels 

klaar en de huisartsen zijn vanaf hun tijdelijke onderkomen 

aan De Molenweid weer terugverhuisd.

Zoals u op de foto kunt zien heeft het gebouw een ware 

metamorfose ondergaan. Voor een bezoek aan de huis-

arts nemen patiënten nu plaats in de nieuw ingerichte 

wachtruimte. Bij het ontwerp van de ruimte heeft de 

architect heel bewust rekening gehouden met de privacy 

van bezoekers. Als zij aan de balie met een medewerker 

spreken, kan dat zonder dat anderen het gesprek kunnen 

volgen. Architect Jaco Woltjer is verantwoordelijk voor 

de inrichting van wachtruimte, balie en de backoffice. In 

een interview vertelt hij dat zijn uitgangspunt is geweest 

dat bezoekers van het Wijkgezondheidscentrum zich er 

thuis moeten voelen zonder dat het té gezellig wordt. De 

inrichting van de ruimtes hebben een vriendelijke uitstra-

ling gekregen, waar mensen zich tegelijkertijd toch redelijk 

anoniem kunnen voelen. 

Al met al een prachtig resultaat. De zorgverleners van het 

Wijkgezondheidscentrum in Velserbroek kunnen zich in dit 

mooie, moderne pand volledig richten op het bieden van 

goede zorg aan de inwoners van de wijk. 

Begin juli heeft Velison Wonen met 

de gemeente Velsen een samenwer-

kingsovereenkomst gesloten voor het 

realiseren van een woonvoorziening 

op de locatie De Molenweid in  

Velserbroek. Hiermee is een belang-

rijke stap gezet voor de daadwerkelijke 

bouw van het complex. 

Het definitief ontwerp kan nu door de 

architect worden gemaakt. Wij willen 

u graag een voorproefje geven van 

het nieuwe gebouw met de schets 

die u hier ziet afgebeeld. Realiseert u 

zich daarbij wel dat dit een voorlopig 

ontwerp is. Er moeten bijvoorbeeld 

nog keuzes gemaakt worden over de 

kleur en het type van de baksteen die 

toegepast gaat worden. 

Kwetsbare ouderen 
De beschermde woonvoorziening is 

bedoeld voor kwetsbare ouderen die 

niet meer zelfstandig kunnen wonen. 

Dat zullen voornamelijk ouderen met 

dementie zijn. Het gebouw heeft drie 

verdiepingen. Elke verdieping krijgt 

tien twee-kamerappartementen en 

een gemeenschappelijke ruimte. 

We hopen eind 2015/begin 2016 de 

eerste paal te kunnen slaan. Door 

de komst van deze nieuwe woon-

voorziening, kunnen ouderen in 

Velserbroek die meer zorg nodig 

hebben, zolang mogelijk in hun eigen 

omgeving blijven wonen. Zorgbalans 

gaat de woningen huren van Velison 

Wonen.

Van een aantal woningcomplexen 

van Velison Wonen zijn de sloten van 

onder andere de toegangsdeuren van 

de centrale entreehal, en de toe-

gangsdeuren van de fietsenbergingen 

voorzien van een cilinder waarop ook 

de sleutels van de voordeuren van 

de huurders uit dat complex passen. 

Dit noemen we een sluitplan. Het 

voordeel van een sluitplan is dat de 

huurder maar één sleutel nodig heeft 

om zowel het gebouw binnen te 

kunnen als ook de deur van de eigen 

woning en berging te openen. 

De cilinders uit een sluitplan zijn 

gecertificeerd. Een sleutel bij laten 

maken kan alleen als je bij de sleutel-

maker het certificaat kan laten zien. 

Een extra sleutel bijbestellen kan 

daarom alleen bij Velison Wonen en 

Velison Wonen zal altijd voor ont-

vangst laten tekenen. Zo weten wij 

hoeveel sleutels in omloop zijn en 

wie die heeft. Dat geeft een stukje 

extra veiligheid. 

In de afgelopen periode heeft Velison 

Wonen bij een aantal complexen in 

IJmuiden de cilinders vervangen  

omdat de certificaten na een 

bepaalde periode (vaak is dat 10 jaar) 

verlopen en het dan mogelijk wordt 

dat er buiten Velison Wonen om toch 

sleutels worden bijgemaakt. Op deze 

manier draagt Velison Wonen bij aan 

uw veiligheid.

Definitief ontwerp 
De Molenweid in de 
maak

Vernieuwde 
sloten 

In dok 10 in Oud-IJmuiden neemt 

Velison Wonen vijf appartementen af 

van BPD. Een complex dat bestaat uit 

27 appartementen rond een binnen-

plaats. De woningen bevinden zich 

op de eerste verdieping en worden 

verhuurd als sociale huurwoningen.

Er wordt hard gewerkt zodat de 

appartementen medio oktober/

november kunnen worden opgeleverd.  

Het stuc- en tegelwerk vorderen 

gestaag, waarna de keuken en badka-

mer worden geïnstalleerd.

Het is nu nog niet mogelijk om u in 

te schrijven voor de sociale huurwo-

ningen van Velison Wonen in Dok 10. 

Zodra de oplevering van het complex 

in zicht komt, worden de sociale 

huurwoningen via het woonruimte-

verdeling systeem Wonen in Velsen 

aangeboden. Wij houden u ook op de 

hoogte via onze website  

www.velisonwonen.nl 

Er wordt hard gewerkt in Oud-IJmuiden
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Geen bindingseisen 
meer voor sociale 
huurwoning Buurtbemiddeling Velsen zoekt 

nieuwe vrijwillige bemiddelaars

ex-inbreker aan het woord in IJmuiden

Met deze wijziging zijn de bindings- 

eisen om in aanmerking te komen voor 

een woning in de regio IJmond en 

Zuid-Kennemerland komen te vervallen.  

Dus als u buiten de regio woont, kunt 

u nu ook in aanmerking komen voor 

een woning in deze regio, ook als u 

hier niet werkt of heeft gewoond. 

Wel kan de gemeente, als er sprake is 

van een tekort aan sociale huurwoning- 

en, een deel van het woningaanbod 

specifiek aanbieden aan personen die 

wel een binding hebben met de regio 

of de gemeente. Bij binding wordt dan 

uitgegaan van een economische of 

maatschappelijke binding. Gemeente 

en woningcorporaties stemmen het 

eventuele gebruik van deze maatregel 

met elkaar af. U kunt in de woning- 

advertentie op www.woneninvelsen.nl  

zien of er een bindingseis voor de 

betreffende woning geldt.

Met zijn verhalen en tips maakt Evert bewoners bewust van 

het gemak waarmee inbrekers vaak binnen kunnen komen. 

Dat werd goed duidelijk tijdens de voorlichtingsbijeen-

komst in De Spil op 27 mei. Evert toonde de bewoners aan 

de hand van foto’s die hij tijdens zijn tocht door de buurt 

maakte, wat hij aantrof aan onveilige situaties. Hij vertelde 

op welke wijze inbrekers binnenkomen en liet zien hoe 

slordig mensen nog steeds omgaan met hun beveiliging. 

Niet alleen ontbreken vaak goede sloten, bewoners laten 

regelmatig deuren en ramen open staan als ze niet thuis 

zijn. Ook wordt de complete sleutelbos van de woning 

achtergelaten in fietssloten. Mensen zouden ook veel  

alerter op verdachte personen in de buurt kunnen reageren.  

Dat je 112 mag bellen als je een situatie niet vertrouwd 

weten veel mensen niet. Maar bij een verdachte situatie 

wil de politie juist graag dat er gebeld wordt. Bewoners 

zijn de ogen en oren van de wijk. En wanneer er dan toch 

een inbreker binnenkomt als je thuis bent? Dan moet je ze 

volgens Evert niet proberen te overmeesteren. Belangrijk is 

om dan veel lawaai te maken. Daar hebben inbrekers een 

hekel aan. 

Buurtbemiddeling is een methode om  

buurtgenoten in een conflictsituatie  

weer met elkaar in gesprek te brengen.  

Goed getrainde vrijwilligers helpen de 

partijen om het contact te herstellen 

en oplossingen te bedenken voor hun 

conflict. Buurtbemiddeling Velsen is 

op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 

willen bemiddelen tussen buren.

Elke nieuwe vrijwilliger krijgt een basis- 

training en begeleiding om bemidde-

lingsgesprekken te kunnen houden. De 

bemiddelaars voeren deze gesprekken  

altijd met z’n tweeën, zodat zij hun 

kennis kunnen delen en elkaar kunnen  

aanvullen. Kunt u goed luisteren en 

een neutrale houding aannemen en 

wilt u zich inzetten voor een leefbare  

woonomgeving? Dan bent u mis-

schien een goede bemiddelaar! 

Buurtbemiddeling is op zoek naar 

zowel mannen als vrouwen, jong als 

oud, autochtoon als allochtoon.  

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de coördinator  

Mariëtte Klaren via telefoonnummer 

0255 548520 of e-mail  

info@buurtbemiddelingvelsen.nl. 

Buurtbemiddeling Velsen is een samen- 

werkingsproject van de gemeente 

Velsen, Woningbedrijf Velsen, Velison 

Wonen, Brederode Wonen, politie en 

Stichting Welzijn Velsen. Maandelijks 

komen er ongeveer 15 aanvragen 

voor bemiddeling binnen. 

Sinds dit jaar geldt de nieuwe Huisvestingswet  

in nederland. De nieuwe wet biedt ruimte aan  

mensen om te wonen waar ze willen. 

op 27 mei verkende ex-inbreker evert Jansen een aantal wijken in IJmuiden  

op inbraakgevoelige situaties. evert Jansen is verbonden aan de Stichting  

Veiligheid & Preventie. Voor deze stichting geeft hij preventieve voorlichting bij 

bewonersverenigingen, buurthuizen en scholen. Als ervaringsdeskundige weet 

hij als geen ander waar dieven van houden. 

Ook Velison Wonen is te vinden op 

social media. Blijf op de hoogte van ons 

aanbod koopwoningen, projecten, 

nieuws en acties door ons te volgen op 

Facebook. Wanneer u zelf een Face-

bookpagina heeft, kunt u eenvoudig 

op de hoogte blijven door onze Face-

bookpagina te ‘liken’. U vindt ons op 

facebook.com/velisonwonen.

De voorlichtingsmiddag over inbraakpreventie was een 

initiatief van wijkplatform IJmuiden-Noord en Zuid in 

samenwerking met de gemeente Velsen, Woningbedrijf  

Velsen, Velison Wonen, Stichting Welzijn en de politie.

Meer informatie is te vinden op de website  

www.horenzienmelden.nl of volg het via facbook.com/

horenzienmelden of via Twitter @horenzienmelden.

Volg Velison 
Wonen op 
Facebook

Keurmerk KwH-Huurlabel

Uw garantie op zorgeloos huren
U kunt makkelijk een reparatie melden…

Uw klacht wordt serieus genomen…

U kunt goed de juiste informatie vinden…

… want Velison Wonen werkt 
met het KWH-Huurlabel
Het is voor ons belangrijk dat u tevreden bent over onze 

dienstverlening. We willen graag weten wat we goed doen, 

maar ook wat volgens u beter kan. Met het KWH-Huurlabel 

onderzoeken we dit. KWH, het kwaliteitscentrum voor 

woningcorporaties, voert dit onderzoek uit. Vinden veel 

huurders dat wij het goed doen, dan krijgen wij het keur-

merk KWH-Huurlabel. 

Uw mening is belangrijk
Het KWH-Huurlabel onderzoekt alle zaken waar u mee te 

maken kunt krijgen. Een aantal voorbeelden:

•	 Handelen wij reparaties goed af?

•	 Komen wij onze afspraken na?

•	 Worden uw klachten naar tevredenheid opgelost?

KWH stuurt vragenlijsten naar onze huurders om hun 

mening te vragen en belt met huurders om de vragen  

telefonisch door te nemen. 

Keurmerk KWH-Huurlabel
Uit het onderzoek komen rapportcijfers. Een deskundige 

en onafhankelijke commissie kijkt naar de cijfers. Zijn de 

cijfers goed, dan verdient de corporatie het keurmerk 

KWH-Huurlabel. Wij hebben dit KWH-Huurlabel in juni 

uitgereikt gekregen en daar zijn we trots op. Betekent dit 

dat we niets meer hoeven te doen? 

Nee. KWH onderzoekt namelijk continu 

of onze klanten tevreden zijn. En dus of 

wij het keurmerk mogen behouden. Op 

deze manier weten wij steeds wat we 

goed doen en wat er beter kan in onze 

dienstverlening aan u. 

Bent u niet tevreden?
Werken met het KWH-Huurlabel wil niet zeggen dat alles 

perfect verloopt. Misschien bent u ergens ontevreden over? 

Laat het ons weten. Zo kunnen wij verder verbeteren. 
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wandelroute ontdek oud-IJmuiden
Zin om deze zomer sportief en cultureel op pad te gaan, kom eens een kijkje 

nemen in het mooie nieuwe Oud-IJmuiden. Eind juni werd de wandelroute van 

5,5 kilometer langs 25 historische plekken in Oud-IJmuiden in gebruik genomen. 

De route is een initiatief van Marlenne Schrijver en Agnes de Boer van de Stich-

ting Verhalen Verbinden, die deze zomer ook het boek Beleef Oud-IJmuiden 

uitbrengen.

Langs de route staan informatieborden met historische foto’s. De volledige wan-

deling neemt ongeveer 2,5 uur in beslag en start, volgens het boekje, op de Kop 

van de Haven om op de plek van het Koning Willemshuis te eindigen. Onderweg 

is er gelegenheid om op diverse plekken een kopje koffie te nuttigen. Er is ook 

een boekje met de route die u gratis kunt printen via www.ontdekoudijmuiden.nl.

onze leveranciers zijn ook ons visitekaartje

Velison wonen start met 
Leveranciers Management

Eén gezicht naar buiten toe
Om de kwaliteit van het onderhoud hoog te houden, vinden  

we het belangrijk dat ook het personeel van bedrijven die 

voor ons werken volgens onze uitganspunten werken.  

Dat hebben we nu in een overeenkomst met leveranciers 

vastgelegd. Onderdeel van de afspraken is dat we regel-

matig de prestaties van onze leveranciers toetsen. Als 

daar verbeterpunten uit naar voren komen, kunnen we die 

direct oppakken. Door onze manier van werken op elkaar 

af te stemmen, vormen Velison Wonen en haar leveran-

ciers één gezicht naar buiten toe. En u kunt er van op aan 

dat reparatie- en onderhoudswerkzaamheden op tijd, 

netjes en vakkundig worden gedaan. 

Leveranciers tekenen 
gedragscode
Velison Wonen heeft met haar vijf grootste leveranciers 

afspraken gemaakt. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over:

•	 De reparatie wordt op het afgesproken moment uit-

gevoerd;

•	 De leverancier laat de reparatie vakkundig uitvoeren 

door klantgerichte medewerkers;

•	 De leverancier heeft representatief personeel in dienst;

•	 De leverancier helpt de klant met een noodreparatie 

snel en vakkundig.

De bedoeling is dat huurders van Velison Wonen te allen 

tijde ervaren dat zij op een prettige en vriendelijke manier 

door ons worden geholpen.  

 

Door het ondertekenen van de overeenkomst hebben de 

bedrijven waar wij mee samenwerken aangegeven onze 

klantgerichte werkwijze van harte te ondersteunen. Zo 

staan zij samen met ons garant voor een optimale service. 

En daar profiteren onze huurders van!

Kwaliteit van dienstverlening staat bij Velison wonen hoog in het vaandel. wij 

hechten er grote waarde aan dat onze medewerkers vakkundig zijn en een 

klantvriendelijke instelling hebben. Velison wonen zet echter ook geregeld 

andere bedrijven in om onderhoud of reparaties aan woningen te verrichten. 

Met deze vaste bedrijven sloot Velison wonen op 9 juli jl. een overeenkomst 

met afspraken over de dienstverlening volgens de kwaliteitsnormen van het KwH. 

Geef uw e-mailadres door aan  
Velison wonen!
Bent u huurder van Velison Wonen? Dan ontvangen wij 

graag uw e-mailadres. U kunt ons uw e-mailadres door-

geven via het formulier op onze website. Wanneer u op 

de foto op de homepage klikt, komt het formulier tevoor-

schijn. 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 

doorgeven.

Wat doen wij met uw e-mail-
adres?
Tegenwoordig wordt steeds meer informatie digitaal aan 

klanten toegezonden. 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. In 2016 zal 

Velison Wonen u daarom vragen of u onze informatie en 

brieven digitaal wilt ontvangen. Ondertussen proberen we 

een zo groot mogelijk e-mailadressen bestand van onze 

huurders op te bouwen, zodat we volgend jaar makkelijk 

kunnen overstappen op het digitaal toesturen van informatie  

aan onze huurders. 

Op onze website www.velisonwonen.nl staan nu ook de advertenties van 

onze sociale huurwoningen. Dit woningaanbod staat onder de groene knop. 

Klikt u op een woning dan komt u op een pagina met detailinformatie over de 

woning. 

Door op de oranje knop te klikken wordt u doorgelinkt naar de website van 

Wonen in Velsen, waar u kunt reageren op desbetreffende woning, mits u  

voldoet aan de specifieke voorwaarden die voor de woning zijn gesteld.

Nu ook onze sociale huurwoningen op de website 

Medewerkers Velison Wonen samen met de leveranciers.

Officiële opening door wethouder A.V. Baerveldt (links) vergezeld door Marlenne (midden) en Agnes (rechts).
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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

ipsis, Zwaag

Fotografie
Velison Wonen

Reinder Weidijk

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.


