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Velison wonen 
wenst u 
gezellige 
feestdagen!

Tijdens de feestdagen hebben wij 

aangepaste openingstijden:

•	 Maandag 26 december  

(2e kerstdag) gesloten

•	 Maandag 2 januari is het kantoor 

vanaf 10:15 uur geopend

Voor dringende reparaties buiten 

openingstijden die niet kunnen 

wachten, kunt u contact opnemen 

met onze boodschappendienst  

020-4858170.

Aangepaste 
openingstijden 
kantoor tijdens 
feestdagen
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Vier locaties voor statushouders
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat Velison Wonen 

op vier locaties in Velsen (Santpoort Noord, Velserbroek, 

en IJmuiden) in samenwerking met de gemeente status-

houders van woonruimte gaat voorzien. De direct omwo-

nenden van deze locaties zijn hierover tijdens inloop- 

bijeenkomsten uitgebreid geïnformeerd. 

Het huisvesten van statushouders is een taak van de 

gemeenten en van de woningcorporaties. De overheid 

bepaalt de aantallen voor de gemeenten. Velison Wonen 

heeft voor de huisvesting van statushouders afspraken 

gemaakt met de gemeente Velsen. 

Statushouders zijn mensen die de asielprocedure hebben 

doorlopen en die in Nederland mogen blijven. Zij hebben  

een verblijfsvergunning, mogen naar school, een opleiding 

volgen en een baan zoeken. Dat is goed voor de integratie 

in de samenleving en natuurlijk ook als voorbereiding op 

het inburgeringsexamen en het participatietraject. 

Door gebruik te maken van deze vier locaties wordt de 

huidige sociale woningvoorraad minder belast. In plaats 

van plaatsing in reguliere woningen van de woningcorpo-

raties worden er ongeveer 80 plaatsen extra gecreëerd. 

De locaties zijn tijdelijk voor de statushouders beschikbaar 

(tussen de vijf en tien jaar). Daarna worden drie van de vier 

locaties gesloopt door Velison Wonen en worden er sociale 

huurwoningen gebouwd. Voor de vierde locatie wordt 

uiteindelijk een andere bestemming gezocht. 

Jaarplan 2017
Het jaarplan 2017 van Velison Wonen kunt u vinden op 

onze website. Hierin leest u de werkzaamheden en activi-

teiten die Velison Wonen in 2017 gaat uitvoeren. Lees over 

onze plannen voor de bouw van nieuwe en betaalbare 

huurwoningen, het onderhoud en verbeteringen aan onze 

bestaande woningvoorraad, maatregelen op het gebied 

van energiebesparing en duurzaamheid, onze inspanningen  

voor minder 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.

Peter van Ling, 

Directeur 

Velison Wonen

Graag versterken we ons team met 

enthousiaste, gemotiveerde leden die 

het leuk vinden om tijd en aandacht 

te besteden aan de beleidsmatige 

belangenbehartiging van huurders 

van Velison Wonen. 

Wat vragen we:
•	 U bent huurder van Velison 

Wonen;

•	 U bent geïnteresseerd in de poli-

tieke ontwikkelingen en regelge-

ving op sociaal volkshuisvestelijk 

gebied;

•	 U bent in het bezit van een com-

puter en bekend met programma’s 

als Word, Excel, Email etc.;

•	 U bent leergierig, sociaal ingesteld 

en communicatief vaardig;

•	 U bent bereid scholing of cursus-

sen te volgen;

•	 Cijfermatig/financieel inzicht is 

een pré.

Wat bieden we:
•	 Invloed en inspraak op beleids- 

beslissingen van Velison Wonen;

•	 Samenwerking en overleg met de 

gemeente Velsen en corporaties 

uit de gemeente Velsen;

•	 Scholing en cursussen die betrek-

king hebben op sociale volkshuis-

vesting;

•	 Een maandelijkse vrijwilligers 

onkostenvergoeding;

•	 Een gezellig (kerst-)diner ter 

afsluiting van het jaar.

Hoe vaak komen 
we bij elkaar:
•	 Eens per maand vergaderen we 

veelal op de maandagavond;

•	 Vier keer per jaar overleg met 

Velison Wonen;

•	 Eén keer per jaar overleg met de 

Raad van Commissarissen;

•	 Indien nodig tussentijds een extra 

overleg.

Herkent u zich in bovenstaand profiel 

en bent u geïnteresseerd geraakt in 

een functie binnen onze Huurders-

raad? Wij nodigen u graag uit voor 

een persoonlijke kennismaking.  

Hiervoor kunt u per mail contact 

opnemen met mevrouw E. Otter,  

esther.otter@velison-hr.nl of 

hrvelisonwonen@outlook.com.

Huurdersraad zoekt nieuwe leden

V.l.n.r. A. Wiegerinck, M. Philippo, R. Crezee,  
H. Gerrits en E. Otter
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Sociale huurwoningen
Eind december 2016 worden naar verwachting de zes 

eengezinswoningen en twee appartementen aan de 

Breesaapstraat in IJmuiden opgeleverd. De woningen zijn 

gesitueerd nabij het Thaliatheater in Oud-IJmuiden.

Ruime woningen
De oppervlakte van de eengezinswoningen varieert van  

119 m2 tot 127 m2 en zijn uitermate geschikt voor gezinnen. 

Eengezinswoningen voor de sociale huur van deze grootte 

zijn slechts beperkt beschikbaar en in Oud-IJmuiden vrijwel 

niet aanwezig. De twee appartementen zijn geschikt voor 

diverse doelgroepen. 

Verhuur
Bent u geïnteresseerd in een van de woningen? Houd dan 

de website van Velison Wonen en Wonen in Velsen in de 

gaten. In december 2016 worden de woningen een week 

gepubliceerd op deze websites en heeft u de gelegenheid 

om te reageren.

Voormalige schoollokalen 
De twee voormalige schoollokalen in de Kanaalstraat 170  

in IJmuiden worden momenteel verbouwd tot twee 

sociale huurwoningen. De driekamerwoningen met een 

oppervlakte van ca 80 m2 zijn gelegen op de begane 

grond. De woonkamer is gelegen aan de voorzijde van het 

gebouw en kijkt uit op het Noordzeekanaal. Aan de achter-

zijde zijn de buitenruimte en een ruime berging gesitueerd. 

Geïnteresseerd? 
Bent u geïnteresseerd in een van de woningen? Houd dan 

de website van Velison Wonen en Wonen in Velsen in de 

gaten. In december 2016 worden de woningen een week 

gepubliceerd op deze websites en heeft u de gelegenheid 

om te reageren.

De woningen worden met voorrang verhuurd aan mensen 

van 65 jaar en ouder. 

Op woensdag 7 december 2016 zijn 

door woningcorporaties Velison  

Wonen, Brederode Wonen en 

Woningbedrijf Velsen, de huurders- 

organisaties en de gemeente Velsen  

de prestatieafspraken voor 2017 

ondertekend. 

Gemeente, huurdersorganisaties en  

woningcorporaties hebben met elkaar  

afspraken gemaakt over zaken als:

•	 nieuwbouw van sociale huurwo-

ningen;

•	 betaalbaarheid van de woningen;

•	 huisvesting van specifieke doel-

groepen;

•	 kwaliteit en duurzaamheid van de 

woningen.

Peter van Ling: “De totstandkoming 

van de prestatieafspraken was een 

langdurig proces dat een klein jaar 

heeft geduurd. De huurdersorga-

nisaties hebben een belangrijke rol 

gespeeld. We zijn blij dat we onze 

prestaties voor de komende tijd heb-

ben vastgelegd en dat de prestatie- 

afspraken er nu liggen. Ze vormen 

een goede basis voor intensieve 

samenwerking met de gemeente en 

de huurderorganisaties in 2017”.

Prestatieafspraken tussen gemeente, huurders- 
organisaties en woningcorporaties

Dok 12B

Kanaalstraat 170
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In 2016 is de Aedes-benchmark voor de derde keer uitgevoerd. Met de  

uitkomsten van dit onderzoek kunnen woningcorporaties hun prestaties 

meten, vergelijken en verbeteren. Velison wonen heeft haar resultaten verder 

verbeterd, zo blijkt uit het rapport dat onlangs verscheen. 

Bovenstaande werkzaamheden zijn een greep uit de onderhoudsplannen 

die wij in 2017 gaan uitvoeren. Zo gaan wij ook veel cv-ketels vervangen en 

onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan liftinstallaties. In navolging van het 

gevel- en balkonvloerenonderzoek waarover wij u in een eerdere nieuwsbrief 

informeerden, zullen we in diverse woongebouwen extra spouwankers plaatsen 

in de spouwmuur. 

De genoemde werkzaamheden zijn gebaseerd op de onderhoudsbegroting 

van 2017. Door omstandigheden kunnen er complexen afgaan of bijkomen. 

Ook kunnen de werkzaamheden nog wijzigen. Aan dit overzicht kunt u dan 

ook geen rechten ontlenen. Kort voor de start van de werkzaamheden wordt u 

geïnformeerd. 
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Aedes-benchmark 2016: Velison 
wonen nog net geen koploper

welk onderhoud in 2017?
De volgende complexen worden in 2017 in voorbereiding genomen:

In het jaarlijkse onderzoek krijgt  

Velison Wonen een score A (boven-

gemiddeld goed) voor haar bedrijfs-

lasten en een score B (gemiddeld) 

voor het oordeel van huurders. 

Bedrijfslasten: 
prima score
In het jaarlijkse onderzoek krijgt 

Velison Wonen een prima score A 

(bovengemiddeld goed) voor haar 

bedrijfslasten. We brachten onze 

bedrijfslasten omlaag van € 915 naar 

€ 775 per VHE. Het omlaag brengen 

van de bedrijfslasten wordt belangrijk 

gevonden, omdat corporaties dan 

meer geld kunnen besteden aan hun 

kerntaak: het huisvesten van mensen 

met lagere inkomens. 

Huurdersoordeel: 
verbeterd
De klanttevredenheid is gestegen ten 

opzichte van vorig jaar. De stijging is 

te danken aan het huurdersoordeel  

nieuwe huurders, dat op een 8,2 (A) 

uitkwam en de tevredenheid van 

huurders over de dienstverlening  

rond de huuropzegging (vertrokken 

huurders) dat een 7,8 (A) kreeg. De 

score van huurders met een reparatie- 

verzoek kwam uit op 7,4 (B). Op basis 

van deze cijfers wordt een score 

bepaald waarin de corporatie presteert  

ten opzichte van andere corporaties. 

Velison Wonen heeft een score B 

(gemiddeld) gehaald.

Met onze benchmarkpositie behoort 

Velison Wonen tot de groep corpora- 

ties nét achter de koplopers in de 

benchmark. In het jaar daarvoor 

bevonden we ons in het middenveld.  

We zijn dus heel tevreden, maar blijven  

streven naar verbetering. 

Complex 103 Bestevaerstraat IJmuiden schilderwerkzaamheden

Complex 203 Tuindershofje IJmuiden schilderwerkzaamheden

Complex 401 Orionweg IJmuiden schilderwerkzaamheden

Complex 402 Lierstraat IJmuiden schilderwerkzaamheden

Complex 472 Duinpan IJmuiden schilderwerkzaamheden

Complex 510 Grote hout of Koningsweg Velsen-Noord schilderwerkzaamheden

Complex 817 Broerskamp Velserbroek schilderwerkzaamheden

Velison wonen stapt over op 
elektrisch rijden

Het is voor Velison Wonen dan ook een logische keuze om 

deels op elektrische bedrijfsauto’s over te stappen. Dat kan 

helaas nog niet voor al onze auto’s. Want voor de bestelbus  

waar onze vakmannen in rijden, biedt elektrisch rijden 

nog geen oplossing. Het bereik van deze auto’s is op dit 

moment namelijk nog maar 100 km.

Lagere CO2-uitstoot en  
minder luchtvervuiling

Een elektrische auto zorgt voor een veel lagere CO2- 

uitstoot en minder luchtvervuiling. De auto’s maken 

bovendien geen geluid. Op een volle accu kunnen de 

personenauto’s- afhankelijk van rijomstandigheden en 

rijgedrag - ongeveer 250 km rijden voordat ze opnieuw 

opgeladen moeten worden. Dat is prima te doen, omdat 

onze auto’s meestal worden gebruikt voor korte ritten  

binnen Velsen. De auto’s hebben een ingenieus systeem 

dat er voor zorgt dat de energie die vrijkomt bij het rem-

men weer wordt opgenomen in de accu. Het navigatie-

systeem geeft precies aan waar zich het dichtstbijzijnde 

oplaadstation bevindt.

Even wennen
Rijden in een elektrische auto is wel even wennen. Bij het 

gas geven is bijvoorbeeld geen motorgeluid te horen. Maar 

het fluisterstille rijcomfort en het zonder schokken versnel-

len van de auto zijn juist ook weer grote pluspunten. 

In Velsen rijden de 

auto’s vanaf nu rond. 

Duidelijk herkenbaar 

aan het Velison Wonen 

logo en het groene 

stekker vignet.

Dit zijn ze dan, de nieuwe elektrische auto’s, waarvan Velison wonen er sinds 

kort twee heeft. Velison wonen hecht veel waarde aan duurzaamheid; we 

passen onze woningen aan, zodat huurders energie besparen en lagere woon-

lasten krijgen. waar mogelijk gebruiken we milieuvriendelijke materialen voor 

onze woningen. en sinds kort hebben we op het dak van ons kantoor zonne-

panelen geplaatst. 

Deze auto rijdt 

      100% elektrisch
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We helpen onze klanten 
goed en snel
In 2017 willen we weer het KWH label halen. We willen 

minimaal dezelfde waardering krijgen als vorig jaar. Onze 

klanten worden goed en snel geholpen. 

Huurdersparticipatie
Onze Huurdersraad is nauw betrokken bij Velison Wonen. 

Samen met de Huurdersraad bereiden we de woonvisie 

en prestatieafspraken 2018 voor en gaan we hierover in 

gesprek met de gemeente. Ook in 2017 hebben we regel-

matig overleg met onze bewonerscommissies. 

Meer woningen
Velison Wonen voegt in 2017 42 woningen toe als gevolg 

van de projecten die worden opgeleverd. In Oud-IJmuiden 

verhuren we 8 nieuwe sociale huurwoningen en medio 

2017 wordt begonnen aan de bouw van een nieuw  

project waarin we 22 woningen afnemen voor de sociale 

huur.

Onderhoud 
We hebben € 5,5 miljoen gereserveerd voor het onderhoud  

aan onze woningen. Zo zorgen we er voor dat onze huur-

ders in kwalitatief goede woningen kunnen wonen.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen voor welke woningen in 

2017 onderhoud is gepland. 

Meer weten over onze  
plannen?
Dit is een greep uit de plannen die Velison Wonen heeft 

voor het komend jaar. Als u meer wilt weten over onze 

plannen, dan kunt u het complete jaarplan lezen op onze 

website www.velisonwonen.nl. 

een bloemetje voor 50 jaar 
trouwe huurders
op 1 oktober 1966 ontvingen mevrouw en meneer Van Aalst de sleutel van 

hun woning aan de Van Leeuwenstraat in IJmuiden. Met hun twee kinderen 

verhuisden zij van een flat aan de Lange nieuwstraat naar een eengezins- 

woning. Inmiddels is dat al weer 50 jaar geleden. onze woonconsulent  

verraste hen daarom met een mooi boeket bloemen.

Nu de kinderen al lang en breed de deur uit zijn, woont het 

echtpaar nog steeds naar volle tevredenheid in de woning. 

“Hoewel we een enkele keer hebben overwogen om een 

woning te kopen, hebben we nooit meer willen verhuizen,” 

vertelt mevrouw Van Aalst. “De buurt is prettig en we heb-

ben zelf heel veel aan de woning gedaan om het helemaal 

naar onze zin te maken. Dat laat je niet zo maar achter,” 

vindt ze. “En tegen de tijd dat we moeite krijgen met het 

traplopen kunnen we altijd nog een traplift laten plaatsen.” 

Het echtpaar heeft een bijzondere band met hun verhuur-

der, want ooit was meneer Van Aalst bestuurslid bij één van 

de rechtsvoorgangers van Velison Wonen. In deze functie 

was hij onder meer betrokken bij de bouw van de allereer-

ste woningen in Velserbroek.

Ook het echtpaar Ree uit de Homburgstraat in IJmuiden 

vierden hun 50-jarig jubileum als huurder van een woning 

van Velison Wonen. Zij ontvingen eveneens een boeket. 

Wij wensen beide echtparen nog vele jaren woonplezier 

toe.

Jaarplan 2017, een samenvatting

Dit gaat Velison wonen doen  
in 2017
Betaalbare 

woningen
Hoewel het economisch beter gaat  

in Nederland, blijft de betaalbaar- 

heid van de huren een belangrijk  

aandachtspunt. Velison Wonen wil  

er voor zorgen dat ze voldoende  

woningen heeft voor huishoudens  

met een laag inkomen. 

In 2017 voeren we ons nieuwe huur-

beleid in. Door de streefhuren van  

een flink aantal woningen te  

begrenzen, houden we voor woning-

zoekenden met een laag inkomen 

meer huurwoningen beschikbaar. 

Voor de middeninkomensgroep heb-

ben we de huur van onze vrije sector 

huurwoningen begrensd.

Om het wonen voor iedereen overal 

mogelijk te maken, streeft Velison 

Wonen naar afwisseling van huren in 

de wijken. Wij hebben in alle com-

plexen en wijken woningen aangewe-

zen die we in een bepaalde huur-

klasse willen houden. 

Meer woningen 
voor jongeren
Er komen meer woningen beschik-

baar voor jongeren tot 23 jaar die in 

aanmerking komen voor huurtoeslag 

(huur tot € 409,92). We reserveren 

woningen voor deze doelgroep en we 

bouwen er appartementen bij voor 

deze doelgroep.

Meer woningen 
voor ouderen en 
zorgbehoevenden 

Ouderen en zorgbehoevenden zijn 

ook een belangrijke doelgroep voor 

Velison Wonen. Wij willen tegemoet 

komen aan specifieke woning- 

behoefte van deze groep en bieden  

in alle wijken woningen die voor 

senioren geschikt zijn. Naast onze 

bestaande zorgcomplexen (De 

Schulpen en De Hofstede) en de voor 

senioren geschikte woningen, breiden 

we in 2017 het aantal zorgwoningen 

uit door de oplevering van 30 wonin-

gen in De Molenweid. Ook voegen 

we 10 woningen in zorgcomplex De 

Hofstede toe.

Leefbaarheid
In 2017 ondersteunen we wijkinitiatieven 

en we participeren in wijkgerichte initia-

tieven van welzijnsorganisaties en van 

de politie zoals Buurtbemiddeling, de 

Wijkmobiel en Voetstappen in de Wijk. 

Duurzaamheid
We gaan door met het energiezui-

niger maken van onze woningen. 

Er staat voor 2017 weer een groot 

duurzaamheidsproject gepland; het 

complex Geelvinckstraat e.o. (113 

woningen) wordt verduurzaamd en 

opgeleverd met energielabel A. Mevrouw en meneer Van Aalst
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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.


