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In Velsen-Noord voert Velison Wonen een energetische verbetering uit aan 122 woningen aan de Melklaan en omgeving.  

In februari leverde de aannemer de eerste vier proefwoningen aan de Zeeuwstraat op. De woningen zijn voorzien van 

zonnepanelen, isolatie, dubbele (HR++) beglazing, nieuwe voordeuren, nieuwe uitzetramen en verbeterde ventilatie. 

Door eerst alle werkzaamheden in een beperkt aantal woningen uit te voeren, kon de aannemer onverwachte zaken tijdig 

signaleren. Daardoor kunnen de werkzaamheden in de andere woningen, soepeler verlopen. De proefwoningen zijn na 

de oplevering thermografisch onderzocht. Bij thermografisch onderzoek wordt met een speciale camera een foto van het 

huis gemaakt. Uit dit onderzoek bleek dat de uitgevoerde isolatiemaatregelen succesvol zijn.

Op 21 maart is vervolgens het groot onderhoud voor de resterende 118 woningen van start gegaan. Er worden twee 

woningen per dag uitgevoerd. Naar verwachting is het project in juli 2016 klaar. Na uitvoering van alle maatregelen is er 

als het ware een “warme deken” om de woning gecreëerd, waardoor de stookkosten worden verlaagd. Daarbij zorgen de 

zonnepanelen er voor dat het elektraverbruik kan dalen. Goed voor onze bewoners en goed voor het milieu!

woningen Melklaan voorzien 
van isolatie en zonnepanelen
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op woensdag 13 januari vond op het gemeentehuis van Velsen de prijsuitreiking  

plaats in het kader van de Dag van de Duurzaamheid. Doel was om met allerlei  

activiteiten te laten zien hoe milieubewustzijn past in het dagelijks leven. In 

IJmuiden organiseerden de samenwerkende wijkteams op 9 oktober 2015 een 

duurzame markt op Plein 1945. 

Duurzame ideeën beloond met 
warmtefoto

Huurverhoging
Huurders van Velison Wonen met de lagere en midden-

inkomens worden dit jaar niet geconfronteerd met de 

maximale huurverhoging van 2,1% die door de Minister is 

vastgesteld. Velison Wonen heeft de afgelopen jaren veel 

aandacht besteed aan de betaalbaarheid van de huren 

voor de lagere- en middeninkomens. Per 1 juli 2016 ver-

hoogt Velison Wonen de huren voor deze inkomens met 

0,6%, het inflatiepercentage over 2015. Voor de hogere 

inkomens, boven € 44.360, -, wordt de huur verhoogd met 

4,6%. Het beleid van Velison Wonen is om voor huishou-

dens met een inkomen boven € 44.360, - de inkomensaf-

hankelijke huurverhoging toe te passen, omdat deze groep 

niet tot onze doelgroep van aandacht behoort.

Jaarplan 2016
Velison Wonen is volop in beweging. We hebben te maken 

met de nieuwe woningwet, we werken aan de ontwikkeling  

van de organisatie en we zoeken de samenwerking met 

andere belanghebbenden. Voor 2016 hebben wij een 

jaarplan opgesteld waarin vermeld staat welke werkzaam-

heden en activiteiten in 2016 worden uitgevoerd. Onze 

plannen voor de bouw van nieuwe en betaalbare huur-

woningen, het onderhoud en verbeteringen aan onze 

bestaande woningvoorraad, maatregelen op het gebied 

van energiebesparing en duurzaamheid, onze inspan-

ningen voor sterke buurten en onze betrokkenheid bij 

mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Verder is 

er in het plan bijzondere aandacht voor de betaalbaarheid 

van het wonen. In het onderstaande artikel leest u meer 

over ons jaarplan. Ook kunt u het jaarplan 2016 vinden op 

onze website.

Peter van Ling, Directeur

Dit gaan we doen in 2016
Dit jaar zet Velison Wonen zich 

opnieuw in voor de bouw van nieuwe 

en betaalbare huurwoningen, het 

onderhoud en verbeteringen aan 

onze woningen, maatregelen op het 

gebied van energiebesparing en duur-

zaamheid. We spannen ons in voor 

sterke buurten. We zijn betrokken bij 

mensen die zorg of ondersteuning 

nodig hebben. We hebben bijzondere 

aandacht voor de betaalbaarheid 

van het wonen. Daarbij werken we 

continu aan het verbeteren van onze 

eigen organisatie. We willen goed met 

onze huidige en toekomstige bewo-

ners communiceren. 

Genoeg dus om onze schouders 

onder te zetten. Maar dat doen we 

niet alleen. We werken samen met 

onze partners en collega’s. Want 

vooral als we onze kwaliteiten 

gezamenlijk benutten, kunnen we de 

woon- en leefkwaliteit in Velsen in 

zoveel mogelijk opzichten verbeteren. 

Lees meer over onze activiteiten en 

werkzaamheden in het jaarplan op 

onze website velisonwonen.nl.  

We nodigen u graag uit om in gesprek 

te gaan over ons jaarplan 2016. Uw 

belangstelling of suggesties zijn altijd 

welkom.

Bezoekers van de markt konden hun ideeën aanmelden.  

De beste groene ideeën werden beloond met een warmte- 

scan van hun woning. Een warmtescan geeft de bewoner 

een indruk van onnodig energieverlies in hun huis. Op die 

manier kan een bewoner gerichte isolatiemaatregelen 

treffen. De prijzen werden uitgereikt door milieuwethouder 

Floor Bal. Dit jaar vindt de Dag van de Duurzaamheid plaats 

op maandag 10 oktober 2016.

In december 2015 stelde HVC huur-

ders van de woningcorporaties uit 

Velsen-Noord, Beverwijk en Heems-

kerk in de gelegenheid om een gratis 

afvalpas aan te vragen. De actie die 

liep tot 31 december 2015 is succes- 

vol geweest, want HVC heeft van 

huurders van de woningcorporaties 

in deze regio 364 aanvragen voor 

een gratis pas ontvangen. De speciale 

december actie is hiermee afgesloten.  

De afvalpas hebben bewoners uit 

Beverwijk, Heemskerk en Velsen-

Noord nodig om toegang te krijgen 

tot het afvalbrengstation Beverwijk. 

De afvalpas is gekoppeld aan het 

woonadres en is geldig op zowel het 

afvalbrengstation in Beverwijk als 

Velsen-Zuid. Vanaf 1 januari 2016 zijn 

de kosten voor het aanvragen van 

een nieuwe afvalpas € 7,50. 

Nieuwe bewoners kunnen overigens 

altijd binnen 3 maanden na verhui-

zing met een kopie van hun huurcon-

tract een gratis afvalpas aanvragen.

Wij investeren in kwaliteit van woningen:
•	 Voor 2016 hebben we in de begroting circa € 5.000.000,- opgenomen 

voor het uitvoeren van dagelijks-, planmatig- en contractonderhoud aan 

onze woningen.

•	 We investeren ruim € 2.100.000,- in energetische maatregelen, door mid-

del van het verbeteren van 122 woningen in Velsen-Noord. 

We zorgen voor nieuwe woningen
•	 Project Molenweid, project KPN-locatie, project Oud-IJmuiden

We hebben extra aandacht voor
•	 Ouderen

•	 Huishoudens met een laag en middeninkomen

•	 Jongeren

Actie gratis afvalpas HVC succesvol

Foto: Reinder Weidijk
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woZ-waarde telt mee voor punten

Afgelopen november heeft Velison wonen haar huurbeleid aangepast om de 
betaalbaarheid van de sociale huurwoningen voor huurders met lagere inkomens  
te waarborgen. Aanleiding om het huurbeleid nog eens kritisch onder de loep 
te nemen, was de uitkomst van het onderzoek naar de betaalbaarheid van de 
sociale huurwoningen voor de sociale doelgroep (inkomen tot € 34.678) in 
Velsen. Dit onderzoek is in 2015 uitgevoerd in opdracht van de gemeente en 
de corporaties. 

Per 1 oktober 2015 is een nieuw puntensysteem gaan  

gelden voor sociale huurwoningen. De belangrijkste  

wijziging is dat de WOZ-waarde van de woning mee is 

gaan tellen in de berekening van het aantal punten. 

Voor de woningen van Velison Wonen geldt dat het 

nieuwe woningwaarderingsstelsel in veel gevallen heeft 

geleid tot hogere punten en dus een hogere maximaal 

redelijke huurprijs. Bij bestaande huurcontracten heeft het 

nieuwe puntensysteem niet tot een extra huurverhoging 

per 1 oktober 2015 geleid. 

WOZ-beschikking
Als gebruiker (huurder) van een woning ontvangt u vanaf 

dit jaar jaarlijks een beschikking met de WOZ-waarde. Aan 

deze beschikking is geen belastingbetaling verschuldigd. 

De beschikking is eind februari verstuurd. De WOZ-waarde 

is door het nieuwe puntensysteem van invloed op de 

maximale hoogte van de huur. De WOZ-waarde vindt u 

op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor het 

betreffende belastingjaar. Voor vragen over de aanslag 

gemeente belastingen kunt u terecht op de website van de 

gemeente Velsen: www.velsen.nl. 
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nieuw streefhuurbeleid voor 
Velison wonen 

Wat merkt u hier 
als huurder van?
U zult van het nieuwe streefhuur-

beleid niet direct iets merken. Pas 

wanneer een woning leegkomt, wordt 

door Velison Wonen gekeken naar de 

huurprijs. 

Huurverhogings-
beleid
De aanpassing van het streefhuur-

beleid is een aanvulling op het 

bestaande gematigde huurverho-

gingsbeleid dat Velison Wonen al 

langer hanteert. Voor huurders met 

een laag- of middeninkomen is in 

2015 geen gebruik gemaakt van de 

maximale toegestane huurverhoging, 

waardoor de huur minder is gestegen. 

Ook in 2016 past Velison Wonen niet 

de maximale huurverhoging toe voor 

deze doelgroep.

Effect verlaging 
streefhuren 
Onderzoeksbureau Atrivé heeft de 

effecten van het streefhuurbeleid 

doorgerekend. Het bureau conclu-

deert dat, wanneer gekeken wordt 

naar de totale corporatiesector in de  

gemeente Velsen, de aanpassing van  

het streefhuurbeleid van Velison Wonen  

vooral een positief effect heeft op de 

betaalbaarheidspositie van huishou-

dens in eengezinswoningen.

Wat is de  
streefhuur?
De streefhuur is de huur die Velison 

Wonen vraagt voor woningen die 

opnieuw worden verhuurd. 

Vanuit de Huurdersraad
Jaarvergadering huurders
In ons artikel in de vorige nieuwsbrief spraken wij onze 

zorg uit over de lage opkomst op onze jaarvergaderingen, 

waar wij huurders verwelkomen en informeren over wat er 

speelt bij de verhuurder. Tevens vroegen we u als huurder 

ons op de hoogte te stellen van uw mening en ideeën om 

de opkomst te verhogen of om andere alternatieven aan te 

dragen. We hebben hier, tot ons grote teleurstelling, geen 

enkele reactie op mogen ontvangen. 

Hierin zien wij voldoende aanleiding het dit jaar over een 

andere boeg te gooien, en de jaarvergadering achterwege 

te laten. In plaats daarvan zullen wij u via de nieuwsbrief 

van Velison Wonen te informeren. Natuurlijk kunt u altijd 

contact met ons opnemen om een persoonlijke afspraak 

te maken. 

Prestatieafspraken
Inmiddels heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden 

tussen de gemeente Velsen en de Velsense corporaties  

en huurdersraden, om nieuwe gemeentelijke prestatie- 

afspraken op te stellen. Hierin wordt bijvoorbeeld bepaald  

hoeveel woningen beschikbaar moeten zijn voor de sociale  

huur, voor statushouders, voor WMO, etc. In de huidige 

opzet en samenwerking, zoals voorgeschreven door het 

Rijk, is het voor ons allemaal nieuw, maar er is een enthou-

siast begin gemaakt.

Huurverhoging 2016
Met de huurverhoging per 1 juli van dit jaar in het voor-

uitzicht, kunnen wij u alvast melden dat de Huurdersraad 

een positief advies (onder voorwaarden) heeft uitgespro-

ken over het huurbeleid 2016 van Velison Wonen. Onze 

grootste zorgen of bezwaren zijn echter al ondervangen in 

beleid dat eerder al door ons is goedgekeurd. 

Voor contact en informatie kunt u mailen naar ons  

secretariaat: hrvelisonwonen@outlook.com.



6 7

een avontuurlijk bestaan

Alles mag niets 
moet
Bij binnenkomst valt gelijk op dat de 

gang is doorgebroken en dat daar een 

gemeenschappelijke ruimte is gecre-

eerd. “Gerealiseerd door het NOVA 

college,” vertelt Michiel. “Wij hebben 

er zelf een woonkamer van gemaakt 

met een werk/eettafel en een heer-

lijke plofbank voor de tv. We helpen 

elkaar hier met leren en soms koken 

we samen, alles mag maar niets moet. 

Iedereen heeft zijn eigen slaapkamer 

om in terug te trekken.”  

Michiel gaat in de weekends naar zijn 

vriendin in Bussum. “Ik blijf meestal 

ook in het weekend in IJmuiden, 

want het bevalt me hier goed,” vertelt 

Alexander. “Dan trek ik er heerlijk op 

uit naar de duinen en de bunkers.”

Wat van de wereld 
zien
Beide leerlingen volgen een opleiding  

tot officier van de grote vaart. Zij 

vinden zichzelf vrijbuiters, de zee is 

een uitdaging en ze willen graag veel 

van de wereld zien. “Ik ben net terug 

van een stage van een half jaar door 

Europa,” vertelt Michiel, die in zijn 

derde studiejaar zit. “Het was mooi 

om alle facetten van het werken op 

zee mee te maken. Je leert tijdens 

zo’n stage hoe je de theorie in praktijk 

brengt. Hoe je moet navigeren, laden 

en lossen en je weg te vinden op 

zowel de brug als in de machinekamer.”  

Alexander zit in zijn tweede jaar. ”Ik 

heb deze studie als een wilde gok 

gekozen, omdat ik graag wat van de 

wereld wil zien, maar het bevalt me 

prima. Ik hoop in de toekomst een 

paar jaar de zee op te gaan en daarna 

misschien wel aan de wal te werken, 

maar ik zie wel hoe het loopt!”

Sociale contacten
Het is best even aanpassen als een 

groep leerlingen in je trappenhuis 

komt te wonen. Maar volgens de 

jongens gaat dat prima. Er is goed 

contact met de naaste buurvrouw. Zij 

is tevens het aanspreekpunt voor het 

NOVA college als er iets aan de hand 

zou zijn. “Laatst hebben we nog de 

ijskast van de buurvrouw naar bene-

den gesjouwd,” vertelt Michiel. “We 

proberen elkaar te helpen, het is een 

aardige buurvrouw die ook altijd voor 

ons klaar staat.” 

De overeenkomsten zijn het resultaat van het overleg 

dat Velison Wonen, Hoorne Vastgoed, HBB Groep en 

de gemeente Velsen vanaf eind 2014 met elkaar hebben 

gevoerd. Met de ondertekening van de overeenkomsten is 

een belangrijke stap gezet op weg naar de realisering van 

het bouwproject op de KPN-locatie aan de Lange Nieuw-

straat in IJmuiden. 

Op de KPN-locatie worden 57 appartementen en een 

supermarkt (Vomar Voordeelmarkt) met bijbehorende 

parkeervoorzieningen en openbare ruimte gerealiseerd. 

Velison Wonen neemt 48 appartementen turn key af om te 

verhuren in de sociale huursector. HBB Groep en Hoorne 

Vastgoed ontwikkelen het complex en zullen de overige 

9 appartementen in verkoop brengen. Architectenbureau 

Oever Zaaijer uit Amsterdam is verantwoordelijk voor de 

architectuur.

Bestemmingsplanprocedure
De ondertekening van de overeenkomsten is het startschot 

voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Als deze pro-

cedure goed verloopt, dat wil zeggen zonder procedurele 

bezwaren, dan is de verwachting dat er over een jaar met 

de bouw van het plan gestart kan worden. 

De bouw van Dok 12b is gestart

Mijlpaal KPn-locatie

Aan de Keizer wilhelmstraat ontmoeten we Alexander en Michiel, twee leerlin-

gen van het noVA college afdeling Maritiem, die wonen in een portiekflat van 

Velison wonen. De leerlingen waarvan hun ouderlijk huis niet naast de deur is, 

hebben in oud-IJmuiden een eigen stek vlakbij hun school. Het noVA college 

huurt totaal zes woningen van Velison wonen. 

De gemeente Velsen, Velison wonen, Hoorne Vastgoed en HBB Groep tekenden  

donderdag 10 maart twee overeenkomsten waarin zij de onderlinge afspraken 

over de realisatie van het project KPn-locatie vastlegden. 

Velison Wonen heeft acht nieuw-

bouwwoningen van BPD gekocht in 

Oud-IJmuiden, om te gaan verhuren 

als sociale huurwoningen. Het gaat 

om zes eengezinswoningen en twee 

appartementen aan de Breesaap-

straat, waar ook het Thaliatheater is 

gesitueerd.  

Er is gestart met de bouw, de fundering  

is vrijwel klaar.  

De woningen worden naar verwach-

ting eind 2016 opgeleverd.

Vlnr: Michiel en Alexander
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Gelegenheid maakt de dief

Ogen en oren in de wijk
Het publiek waant zich even in Flikken Maastricht als de openingsfilm wordt 

gestart. Een melding komt binnen, een burger volgt de dader en de agenten 

snellen naar de plaats delict met loeiende sirene. De muziek bij de beelden 

bouwt de spanning op en vloeiend gaat de film over in een act op het toneel. 

De politie slaat de dader (gespeeld door een leerling) in de boeien. Het publiek 

werkt graag mee en wijst de dader aan. En dat is nou precies wat de politie voor 

ogen heeft. Jerry Ramdayal van politie Kennemerland vertelt waarom mede-

werking van burgers zo belangrijk is. Maar het gaat eigenlijk al best goed. In de 

gemeente Velsen hebben bijna alle wijken een WhatsApp groep. Zo kunnen 

burgers en politie samen zorgen voor een veilige woon en leefomgeving. Uit 

onderzoek van de universiteit van Tilburg blijkt dat in wijken met een WhatsApp 

groep dit leidt tot een halvering van het aantal inbraken. Jerry Ramdayal vertelt 

dat de facebookpagina van Horen, Zien en Melden een groot succes is. Al meer 

dan 4000 personen hebben de pagina geliket. Door samenwerking met burgers 

zijn er het afgelopen jaar meerdere inbraken opgelost. 

Wat zijn de valkuilen
De leerlingen van het Haarlem College starten na de openingsact de presentatie  

met een making off, gevolgd door negen film fragmenten waarin gewezen 

wordt op de valkuilen van een inbraak. Laat geen deuren of ramen open staan. 

Sluit bovenlichten als je de deur uit gaat. Draai sloten goed dicht om flipperen 

te voorkomen. Zorg dat er geen trap of bak voorhanden is in de tuin om naar 

boven te klimmen. Laat geen kostbare voorwerpen achter in de auto. Het  

klinkt zo simpel en wordt toch zo 

vaak vergeten en gelegenheid maakt 

de dief. 

Samenwerken aan 
veiligheid
Tijdens de avond komen de burge- 

meester van Velsen mevrouw A. 

Koopmanschap, wethouder R. te 

Beest, Jerry Ramdayal en Marijn  

Putman van de politie Kennemer-

land en Raymond Driehuis van het 

Haarlem College aan het woord. Zij 

bedanken de samenwerkende partijen  

die hebben meegewerkt aan dit project.  

Lof gaat vooral naar de leerlingen die 

boven zichzelf zijn uitgestegen en 

een mooi product hebben afgeleverd. 

Soms was het even stoeien met het 

beeldmateriaal en kregen ze van de 

politie de opdracht terug om verbe-

terpunten aan te passen. Maar het 

eindresultaat ziet er goed uit en de 

korte filmfragmenten geven de bood-

schap en waarschuwingen van Horen, 

Zien en Melden goed weer.

Nieuwsgierig naar het beeldmateriaal?  

De eerste films zijn al te zien op de 

facebookpagina van Horen, Zien 

en Melden. De films worden tijdens 

voorlichtingsbijeenkomsten gebruikt 

en binnenkort te zien op YouTube.

Matheus, Thijs en Jacky, leerlingen van de opleiding mediatechniek van het 

Haarlem College zetten een mooi resultaat neer tijdens een presentatie eind 

februari in het witte Theater. In opdracht van Horen, Zien en Melden maakten 

zij negen preventiefilms die laten zien welke oorzaken kunnen leiden tot onge-

wenst gedrag. Horen, Zien en Melden is een samenwerking van de woning- 

corporaties, de gemeente, politie, Stichting welzijn en de wijkplatforms Velsen.

Bouw De Molenweid van start

Eduard van Bockel, lid Raad van Bestuur van Zorgbalans en  

Peter van Ling, directeur van Velison Wonen zetten dinsdag  

26 januari hun handtekening onder de huurovereenkomst. 

Met de ondertekening van de huurovereenkomst wordt 

Zorgbalans formeel huurder van het woongebouw.

Aannemingsovereenkomst
Op dinsdag 5 april tekenden Peter van Ling en Willem 

van der Plas van aannemersbedrijf KBM de aannemings-

overeenkomst. Inmiddels is het gebouw waarin voorheen 

basisschool De Molenweid  en waar de huisartsen tijdelijk 

waren gevestigd, gesloopt. De bedoeling is dat de nieuw-

bouw in mei 2016 start. Als alle werkzaamheden volgens 

planning verlopen, kan de woonvoorziening begin 2017 

open gaan en kunnen de eerste bewoners naar het pand 

verhuizen.

Indicatie
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 eventueel mee-

verhuizende partner heeft deze indicatie nodig. Belangstel-

lenden voor een woning in De Molenweid, die beschikken 

over de benodigde indicatie, kunnen contact opnemen 

met de afdeling zorgbemiddeling van Zorgbalans:  

Frontoffice.intramuraal@zorgbalans.nl of 023- 8910 550. 

Zorgbalans en woningcorporatie Velison wonen ondertekenden dinsdag 26 

januari de huurovereenkomst voor de beschermde woonvoorziening die op de  

locatie Molenweid aan de Aletta Jacobsstraat in Velserbroek wordt gebouwd. 

Velison wonen bouwt de woonvoorziening en verhuurt het gebouw aan Zorg-

balans. Zorgbalans wijst de woningen toe op basis van een indicatie. Het gaat 

om een woongebouw met drie woonlagen. op elke verdieping worden tien 

tweekamerappartementen met gemeenschappelijke ruimten gerealiseerd. 

Burgers zijn de ogen en oren in de 

wijk, dus bij verdacht gedrag bel  

meteen 112. Maak eventueel foto’s 

met je mobiel en neem goed het  

signalement op van de verdachte.
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Velison wonen verduurzaamt haar 
woningen in snel tempo

Duurzaamheid is voor Velison Wonen een belangrijk 

thema. Door te investeren in duurzaamheid en energie- 

besparing, worden de energielasten voor onze huurders 

verlaagd, het wooncomfort verbeterd en wordt een  

bijdrage geleverd aan een beter milieu. 

Duurzaamheidsmaatregelen
De komende tien jaar investeert Velison Wonen € 26,5 

miljoen aan energiebesparingsprojecten voor ruim 100 

woningen per jaar. Hierbij wordt een breed pakket duur-

zaamheidsmaatregelen toegepast. Dit jaar startte het groot 

onderhoudsproject van 122 woningen aan de Melklaan 

e.o. in Velsen-Noord. Bij dit project worden door Velison 

Wonen voor het eerst op grote schaal zonnepanelen 

toegepast. Velison Wonen wil de ervaring met het toepas-

sen van zonnepanelen, gebruiken voor verdere projecten. 

Nieuwbouw
Zowel het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen als 

het plaatsen van energiezuinige installaties dragen bij aan 

een duurzamer woningbezit. Daarbij komt nog het positieve  

effect dat het toevoegen van nieuwe woningen heeft op het  

gemiddelde energielabel. Nieuwe woningen zijn energie- 

zuiniger. De komende drie jaar wil Velison Wonen nog 

ongeveer 100 nieuwbouwwoningen toevoegen. 

Label B in 2020
Door de voortvarendheid waarmee de verduurzaming van 

het woningbezit van Velison Wonen verloopt, lijkt ook het 

volgende doel; een gemiddeld label B (energie-index  

1,21-1,40) voor het woningbezit van Velison Wonen in 

2020 binnen bereik. 

Velison wonen wil 
kwaliteit leveren

Hennep kweken,  
niet doen!

Reparaties
Onze huurders verwachten van Velison Wonen een goede service en die willen 

we graag leveren. Wij doen er veel aan om aan de verwachtingen van onze 

huurders te voldoen. Voor het uitvoeren van reparaties kunnen onze huurders 

te maken krijgen met onze eigen medewerkers of met een externe aannemer.  

Velison Wonen heeft met haar vijf grootste aannemers (leveranciers) een 

overeenkomst met afspraken over de dienstverlening afgesloten. U moet dan 

denken aan afspraken als:

•	 de reparatie wordt op het afgesproken moment uitgevoerd;

•	 de reparatie wordt vakkundig uitgevoerd door klantgerichte medewerkers;

•	 het bedrijf heeft representatief personeel in dienst.

Velison Wonen toetst constant de prestaties van de eigen dienst en de leveran- 

ciers. Daarvoor gebruiken we onder meer de resultaten uit de enquêtes die 

onze huurders terugsturen nadat een reparatie is afgehandeld. Elk kwartaal 

bespreekt Velison Wonen de uitkomsten met de leveranciers. Ook eventuele 

verbeterpunten worden dan besproken. Zo hebben we met een van de leveran-

ciers afgesproken dat zij huurders beter gaan informeren over de voortgang van 

de werkzaamheden als deze door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden 

moeten worden uitgesteld. 

Enquête afhandeling reparatieverzoek
Wij stellen het zeer op prijs als huurders onze enquête invullen en aan ons 

terugsturen nadat een reparatie klaar is. Onder de ontvangen enquêtes verloten 

wij één keer per kwartaal een VVV bon ter waarde van 25 euro.

Het houden van een hennepplantage 

is strafbaar en brengt grote risico’s 

met zich mee. Het illegaal aftappen 

van energie kan leiden tot kortsluiting 

en brand. 

Als een hennepplantage wordt 

ontdekt dan heeft dat verregaande 

consequenties voor de huurder(s) 

van de woning. Indien in zo’n geval 

de huurder(s) de mogelijkheid niet 

aanneemt om zelf de huurovereen- 

komst op te zeggen, is Velison 

Wonen genoodzaakt een procedure 

te starten tot beëindiging van de 

huurovereenkomst. 

Waaraan zou je een hennepkwekerij 

kunnen herkennen?

•	 Stankoverlast

•	 De gordijnen zijn altijd dicht of 

de ramen zijn afgeplakt

•	 Condens op de ramen

•	 Stroomstoring of knipperend 

licht

•	 Warme muren

•	 Een onbewoond huis, dat wel 

‘s avonds of ‘s nachts wordt 

bezocht

Vermoedt u dat er bij u in de buurt 

een kwekerij is of heeft u overlast 

van een hennepkwekerij? Bel dan 

de politie, 0900-8844 of bel met 

Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. 

Natuurlijk wil Velison Wonen het 

ook graag weten, maar vanwege het 

strafbare feit is melding bij de politie 

ook van groot belang. Velison Wonen  

pakt het woninggebruik voor hennep- 

kwekerijen hard aan!

“Velison wonen wil dicht bij haar huurders staan en 

optimaal presteren op het terrein van kwaliteit en 

dienstverlening” 

Het voornemen van woningcorporatie Velison wonen om de energieprestaties 

van haar woningbezit zodanig te verbeteren dat in 2017 gemiddeld energie- 

label C (energie-index 1,41 - 1,80) wordt bereikt, is in het eerste kwartaal van 

2016 al ruimschoots gerealiseerd. 

Velison Wonen heeft het KWH huur-

label gehaald met een mooi gemid-

deld cijfer van 7.5  De kwaliteit van 

dienstverlening  werd door het Kwa-

liteitscentrum Woningcorporaties 

Huursector gemeten en beoordeeld. 

Wij hechten er veel waarde aan dat u 

tevreden bent over onze dienstverle-

ning. Het is fijn om te horen wat we 

goed doen, maar ook wat volgens u 

beter kan.  Wij leren ervan en gaan 

de komende tijd aandachtspunten 

verbeteren en constant werken aan 

kwaliteit. Heeft u tips voor ons om 

onze kwaliteit te verbeteren dan 

horen wij dat graag!

Onze huurders zijn tevreden over ons

KEURMERK
BEWONERS

PARTICIPATIE

KEURMERK
BEWONERS

PARTICIPATIE
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Duurzamer leven: Gun verpak- 
kingen een tweede leven

Gemiddeld openen we 7 verpakkingen op een dag. Dat 

zorgt voor een hoop afval, maar verpakkingen voorkomen 

ook voedselverspilling en beschadiging van producten. Ze 

zijn dus ook nuttig. Helemaal zonder kunnen we niet. Om 

het milieu minder te belasten is hergebruik door geschei-

den inzameling van verpakkingsmateriaal belangrijk. Het 

scheiden van verpakking scheelt ook veel ruimte in uw 

vuilniszak.

De meeste verpakkingen zijn gemaakt van papier, kunst-

stof, metaal of glas. De materialen zijn meestal geschikt 

voor hergebruik. Weet u waar u uw verpakkingen moet 

weggooien? Op veel verpakkingen zijn logo’s te vinden van 

de afvalstroom waarbij u uw verpakking kan weggooien. 

Wist u dat u glazen verpakkingen niet schoon hoeft te 

maken voordat u deze in de glasbak gooit? En dat een lege 

chips zak niet bij het plasticafval mag, vanwege het alumi-

nium laagje aan de binnenkant van de zak?

Heeft u vragen of ideeën over verpakkingen en milieu? 

Hiervoor kunt u terecht Bij het Meldpunt Verpakkingen op: 

www.meldpuntverpakkingen.nl.

Heeft u plannen om te verhuizen en wilt u weten 

of u alle woonlasten kunt betalen? woonlasten zijn 

een belangrijke uitgavenpost in een huishouden.  

Te hoge woonlasten in verhouding tot het inkomen 

kan snel leiden tot financiële problemen. U kunt 

zich dan afvragen of verhuizen verantwoord is.  

om te bepalen of verhuizen verstandig is, kunt u 

eerst de betaalbaarheidsmeter op onze website 

invullen.

Betaalbaarheidsmeter op onze website
Op onze website www.velisonwonen.nl (ik wil huren>betaalbaarheidsmeter) 

kunt u snel nagaan of de huur van de woning die u op het oog heeft in uw 

budget past. De betaalbaarheidsmeter helpt u bij het maken van een bewuste, 

verantwoorde keus. 

Hoe werkt het?
Tijdens het doorlopen van de zeven vragen van de betaalbaarheidsmeter vult u 

gegevens in over de woning, uw huishoudsituatie en uw huishoudinkomsten. 

De betaalbaarheidsmeter geeft vervolgens aan of de nieuwe huur betaalbaar is 

of maar net in uw budget past. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de 

betaalbaarheidsmeter. Ze worden niet opgeslagen. 

Het resultaat van de betaalbaarheidsmeter houdt geen rekening met inkomen 

uit spaargeld en uitgaven aan aflossingen van schulden, alimentatie of andere 

financiële verplichtingen.

Hoeveel huur kan ik 
betalen?

In onze vorige nieuwsbrief hebben 

we u verteld dat per 1 januari 2016 

het toewijzen van sociale huurwo-

ningen moet voldoen aan de nieuwe 

passendheidsnorm. Bij passend toe-

wijzen zijn de huurprijs, het inkomen 

en huishoudgrootte belangrijke crite-

ria waarop wordt toe- of afgewezen. 

Om teleurstelling te voorkomen is 

het van belang dat inkomensgege-

vens in WoneninVelsen actueel zijn. 

Het opgevoerde inkomen bepaalt 

namelijk de positie in de wachtrij bij 

het reageren op een woning. Als het 

inkomen bij controle niet passend 

blijkt te zijn kan afwijzing niet uitblij-

ven en dat is uiteraard vervelend voor 

de kandidaat. 

Aanvragen  
inkomensverklaring
Het is belangrijk dat een woning-

zoekende tijdig een inkomensver-

klaring aanvraagt. Wanneer een 

woning wordt aangeboden door een 

woningcorporatie, moet deze inko-

mensverklaring worden overlegd. 

Een inkomensverklaring aanvragen 

kan via www.belastingdienst.nl. 

Op onze website en op de website 

van WoneninVelsen kunt u informatie 

vinden over de criteria van het pas-

send toewijzen. 

Passend  
toewijzen

Onze vakmannen krijgen vaak de 

vraag of een reparatie kan worden 

uitgevoerd aan een zelf aangebrachte  

verandering. We kunnen ons voor-

stellen dat u uw woning wilt aan-

passen en inrichten naar uw eigen 

smaak. Velison Wonen verricht alleen 

geen onderhoud aan eigen aange-

brachte onderdelen in de woning, 

ook niet als u een serviceabonne-

ment heeft. 

Meer informatie over zelf aan-

gebrachte veranderingen en of u 

eventueel toestemming nodig heeft 

voor een verandering vindt u op onze 

website: velisonwonen.nl>Ik ben  

huurder>Onderhoud en reparatie> 

Klussen en verbouwen.

Een vraag uit 
de praktijk
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Seniorenchecks in De Hofstede 
bijna afgerond

Huisbezoek
Tijdens een huisbezoek van ongeveer 

30 tot 60 minuten komt medewerker  

Ed Mol langs om de woning te 

bekijken. Daarbij bespreekt hij met de 

bewoner de veiligheid van de woning 

en signaleert hij eventuele knelpunten  

in het onderhoud van de woning. Om 

valpartijen te voorkomen let hij er 

bijvoorbeeld op dat de woning niet te 

vol staat. Na afloop van het bezoek 

worden alle adviezen voor de bewoner  

vastgelegd, zodat deze op een later 

moment rustig kunnen worden nage-

lezen. 

Lekkende  
douchekraan
In de afgelopen maanden is Ed bij de 

bewoners van De Hofstede in Velser-

broek langs geweest voor een check. 

Het valt hem op dat de ouderen het 

over het algemeen goed voor elkaar 

hebben. 

“Ik kom gelukkig tot nu toe geen 

schrijnende situaties tegen”, vertelt 

hij. “Tijdens mijn bezoek gaat het 

vooral om het nalopen van de woning 

op kleine onderhoudsklachten zoals 

hang- en sluitwerk dat los zit of een 

lekkende douchekraan. Ouderen trek-

ken voor die reparaties niet zo snel 

bij ons aan de bel. Als ik de woning 

doorloop en dat soort klusjes aantref, 

maak ik het direct even voor de men-

sen in orde.” 

Zodra de seniorenchecks in De Hof-

stede klaar zijn, zullen ook oudere 

bewoners uit andere complexen van 

Velison Wonen benaderd worden om 

een afspraak te maken.

Met het klimmen der jaren, merken oudere bewoners dat prettig en veilig 

wonen steeds belangrijker wordt. Velison wonen wil oudere bewoners daarbij 

ondersteunen en biedt een seniorencheck aan bij hen thuis.

Per 1 januari 2016 heeft minister Blok 

een onderzoeksplicht voor galerijflats 

ingesteld. op basis hiervan moeten 

eigenaren van galerijflats een onder-

zoek laten uitvoeren naar de construc- 

tieve veiligheid van de galerij- en  

balkonvloeren. Dit onderzoek moet 

voor 1 juli 2017 zijn uitgevoerd.

Start in mei
Velison Wonen start in mei met het onderzoek naar de 

constructieve situatie van de galerij- en balkonvloeren van 

flats in IJmuiden en Velsen-Noord. Het onderzoek is half 

juni klaar. Onderstaande flats van Velison Wonen  

worden in de periode van mei tot half juni onderzocht.

Overlast beperkt
De bewoners zullen niet veel overlast ondervinden van het 

onderzoek. Op werkdagen tijdens kantooruren kan er wat 

geluidsoverlast zijn, bijvoorbeeld door het verwijderen van 

metselsteen, zodat de spouwmuur kan worden geïnspec-

teerd.

Bewoners worden tijdig 
geïnformeerd
Wij stellen bewoners van deze complexen voor de uitvoering  

van de werkzaamheden schriftelijk op de hoogte. Ook 

krijgen bewoners informatie over de resultaten van het 

onderzoek zodra deze bekend zijn. 

onderzoeksplicht voor galerijflats

In IJmuiden:
Warmenhovenstraat 5 t/m 93  

en 54 t/m 92; 

De Rijpstraat 1 t/m 11; 

Van Leeuwenstraat 1 t/m 87  

en 24 t/m 82; 

Gulikerstraat 2 t/m 18; 

Wijk aan Zeeerweg 119 t/m 141;

Van Poptaplantsoen 2 t/m 24  

en 1 t/m 23; 

Homburgstraat 2 t/m 76; 

Rijnstraat 6 t/m 52; 

Eenhoornstraat 91 t/m 129; 

Planetenweg 105 t/m 183; 

Zuiderkruisstraat 2 t/m 36; 

Planetenweg 80 t/m 106. 

In Velsen-Noord
Stratingsplantsoen 2 t/m 80; 

Meerweidelaan 24 t/m 98. 
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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

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.

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


