
VELISON WONEN December 2017

Jaargang 4, nr 03

Velison Wonen 
wenst u 
fijne feestdagen!

Tijdens de feestdagen hebben wij 

aangepaste openingstijden:

• Maandag 25 december  

(1e kerstdag) gesloten

• Dinsdag 26 december  

(2e kerstdag) gesloten

• Woensdag 27 december gesloten

• Maandag 1 januari gesloten

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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Prestatieafspraken tussen 
gemeente, huurdersorganisaties 
en woningcorporaties

Vanuit de Huurdersraad

Op 7 december 2017 zijn door 

woningcorporaties Velison Wonen, 

Brederode Wonen en Woningbedrijf 

Velsen, de huurdersorganisaties en de 

gemeente Velsen de prestatieafspraken  

2018-2021 ondertekend. 

Naast de prestatieafspraken heeft elke  

corporatie in overleg met zijn Huur- 

dersraad de jaarafspraken voor 2018  

opgesteld. De jaarafspraken die Velison  

Wonen heeft neergelegd bij de 

Gemeente en die een doorkijk geven 

naar de daarop volgende jaren zijn 

gebaseerd op vijf thema’s, te weten;

• Betaalbaar en beschikbaarheid

• Duurzaamheid

• Urgente doelgroepen

• Wonen en Zorg

• Financiën

Met deze thema’s geeft Velison Wonen 

een stevige bijdrage aan onze opgave 

voor de komende jaren. Onze afspraken  

vormen een goede basis voor inten- 

sieve samenwerking met de gemeente  

en de huurderorganisaties in 2018.

Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd in huurders-

land. Een aantal zaken zullen voor u niet direct zichtbaar 

of voelbaar zijn geweest. Naast de jaarlijkse huurverhoging 

geeft de Huurdersraad Velison Wonen adviesrecht over 

vele andere zaken.

Het afgelopen jaar zijn de prestatieafspraken, in samen-

werking met de woningcorporaties, gemeente en de 

andere huurdersraden, een belangrijke maar tijdrovende 

zaak geweest. In deze prestatieafspraken staan doelen 

en afspraken op het gebied van sociale woningbouw en 

sociale huur. In november is er een thema-avond georga-

niseerd.

Prioriteit voor het komende jaar is de betaalbaarheid. Zeker 

nu het nieuwe kabinet zijn plannen voor de woningmarkt 

bekend heeft gemaakt. Het regeerakkoord pakt slecht 

uit voor huurders en woningzoekenden. In plaats van de 

hoognodige huurverlaging zorgt dit regeerakkoord ervoor 

dat de koopkracht van veel huurders er op achteruit gaat. 

Met de stijgende kosten voor zorgverzekering, energie en 

btw zullen betalingsproblemen bij huurders naar verwach-

ting toenemen. Door deze maatregelen wordt de betaal-

baarheid van huren slechter en holt de beschikbaarheid 

van betaalbare huurwoningen verder achteruit. Met de 

huursombenadering kunnen verhuurders de huurverhoging  

matigen of de huur verlagen bij risicogroepen.

Er wordt ook bezuinigd op de huurtoeslag. De basishuur 

die huurtoeslagontvangers zelf moeten betalen gaat 

jaarlijks sneller stijgen. Een bezuiniging op de huurtoeslag 

van 138 miljoen euro, dat scheelt huurtoeslagontvangers 

bijna 100 euro per jaar. Positief is wel het afschaffen van de 

harde inkomensgrens voor de huurtoeslag. Huurders die 

één euro boven de inkomensgrens verdienen, hebben  

in het huidige systeem helemaal geen recht meer op 

huurtoeslag. Dat zorgt ervoor dat deze huurders bij een 

stijgend inkomen er financieel op achteruit gaan of opeens 

ontvangen huurtoeslag moeten terugbetalen.

Omdat wij de focus leggen op betaalbaarheid en duurzaam- 

heid zijn wij geïnteresseerd in uw mening en ervaring als 

huurder. U kunt uw ervaring en visie met ons delen via een 

mail aan ons secretariaat: esther.otter@velison-hr.nl.

Maak het inbrekers niet te makkelijk. 

Zorg voor een veilige woning, ook als 

u ’s avonds weg bent. 

• Licht aan  

Verlichting geeft een bewoonde 

indruk. Gebruik een tijdschakelaar 

en vergeet de buitenlamp niet. 

Een inbreker staat niet graag in 

het licht.

• Deur op slot 

Trek uw deur niet alleen dicht 

maar draai de sleutel om in het 

slot. Zorg voor goed hang- en 

sluitwerk.

Maak het inbrekers 
moeilijk
Ook u kunt meehelpen om het inbre- 

kers moeilijk te maken. Volg de twee  

genoemde tips op en ga zelf aan de  

slag met veilig wonen. Want een goed  

beveiligde woning én uw oplettende  

gedrag zorgt voor maximaal 90 procent  

minder kans op een inbraak. 

Avondje 
weg?  
Licht aan 
en deur 
op slot!

Spontane actie  
leidt tot geslaagde 
Burendag 
De bewoners van de Melklaan en de 

Ir. Krijgerstraat in Velsen-Noord orga-

niseerden op zaterdag 23 september 

een geslaagde burendag. De buren 

kwamen samen tijdens een gezellige 

straatverkoop, die op de belangstel-

ling kon rekenen van bewoners uit 

heel Velsen-Noord.  

Onder het genot van een hapje en 

een drankje sloten de buren de dag 

met elkaar af. Na het succes van deze 

burendag hopen de bewoners het 

volgend jaar groter aan te kunnen 

pakken. 

Sinds mevrouw Van Egmond 60 jaar 

geleden vanuit haar ouderlijk huis 

trouwde en samen met haar man 

haar intrek nam in het huis aan het 

Stratingplantsoen in Velsen-Noord, is 

zij niet meer weggegaan. 

Zij kregen de woning destijds aan-

geboden via de Hoogovens, waar de 

heer Van Egmond, die helaas in 2006 

overleed, werkzaam was. Mevrouw 

Van Egmond komt oorspronkelijk uit 

Beverwijk, maar woont helemaal naar 

haar zin in Velsen-Noord. Ze heeft al 

heel wat bewoners zien komen en 

gaan, maar zelf denkt ze voorlopig 

niet aan vertrekken. Mevrouw Van 

Egmond: “Ik heb zoveel spullen, ik 

moet er niet aan denken dat ik zou 

moeten verhuizen!” 

Al 60 jaar honkvast
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Planmatig onderhoud in 2018

Plaats
Complex  
nummer

Adres Huisnummers Type werkzaamheden

IJmuiden 105 Kennemerlaan 195 - 235 Schilderwerkzaamheden

204 & 294 Eikenstraat 2 - 45 Schilderwerkzaamheden

Tuindersstraat 41 - 81 Schilderwerkzaamheden

Velserduinweg 131 - 153 Schilderwerkzaamheden

Zandersstraat 1 - 51 Schilderwerkzaamheden

205 Eksterlaan 38 Schilderwerkzaamheden

301 Kadestraat 1 - 5 Schilderwerkzaamheden

302 Kerkstraat 40 - 83 Liftwerkzaamheden

Velsen-Noord 502 Stratingplantsoen 39 - 53 Schilderwerkzaamheden

505 Bornstraat 1 - 43 Schilderwerkzaamheden

Dijckmanstraat 1 - 19 Schilderwerkzaamheden

Doelmanstraat 9 - 15 Schilderwerkzaamheden

Grote Hout- of Koningsweg 70 - 78 Schilderwerkzaamheden

Van der Poelstraat 1 - 27 Schilderwerkzaamheden

Van Diepenstraat 2 - 44 Schilderwerkzaamheden

Van Kalkarstraat 1 - 8 Schilderwerkzaamheden

Van Saelenplantsoen 1 - 42 Schilderwerkzaamheden

572 Grote Hout- of Koningsweg 179 Schilderwerkzaamheden

508 De Lethstraat 1 - 27 Schilderwerkzaamheden

Noorderlaan 12 - 51 Schilderwerkzaamheden

Van Nidekstraat 1 - 12 Schilderwerkzaamheden

Westerwijkstraat 1 - 28 Schilderwerkzaamheden

Velserbroek 801 Banenkamp 1 - 19 Schilderwerkzaamheden

Bosserkamp 1 - 17 Schilderwerkzaamheden

De Kamp 8 - 42 Schilderwerkzaamheden

Hofgeesterweg 11 - 17 Schilderwerkzaamheden

Hugaardskamp 7 - 23 Schilderwerkzaamheden

Tijssenkamp 1 - 11 Schilderwerkzaamheden

802 Broerskamp 1 - 29 Schilderwerkzaamheden

De Kamp 2 - 6 Schilderwerkzaamheden

805 Ans Rosendahlstraat 1 - 27 Schilderwerkzaamheden

De Sluistocht 6 - 29 Schilderwerkzaamheden

813 A. le Nôtrelaan 98 - 150 Liftwerkzaamheden

CV vervanging In 2018 worden de cv-ketels uit 2001 vervangen in diverse complexen.

Huurders en woningcorporaties 
hebben elkaar nodig

De woningcorporaties steken veel 

geld in het verduurzamen van hun 

woningen. Die verduurzaming van 

het woningbezit gaat stap voor stap. 

Corporaties kiezen er meestal voor 

om de oudere woningen, die een 

laag energielabel hebben, als eerste 

aan te pakken. Op deze woningen is 

tenslotte de meeste winst te behalen 

als het gaat om energiebesparing en 

comfortverbetering. Maar een oudere 

woning energiezuiniger maken, is een 

behoorlijke investering. De woning-

corporaties moeten daarom keuzes 

maken. De aanwezigen zijn het er 

desgevraagd over eens dat de corpo- 

raties beter veel kunnen investeren 

in een klein aantal woningen en deze 

direct goed aan te pakken, dan veel 

woningen een klein beetje te ver-

duurzamen.

Duurzaamheidsmaatregelen zijn 

noodzakelijk en goed voor het milieu, 

maar hoe zorg je er voor dat de huren 

door deze investeringen betaalbaar 

blijven? En wat doen huurders zelf 

aan energiebesparing en het beheers-

baar houden van de woonlasten? 

Huurdersgedrag is belangrijk, want als 

een woning eenmaal goed geïsoleerd 

is, bepaalt het gedrag van de huurder 

of de energiekosten ook daadwer-

kelijk dalen. Om huurders bewust te 

maken van de mogelijkheden van 

energiebesparing zouden energie-

coaches kunnen worden ingezet, 

stelt een huurster voor. Dit idee krijgt 

bijval van Saskia Lieon adviseur bij 

de Woonbond. Zij stelt voor om het 

opleiden van energiecoaches op te 

nemen in de prestatieafspraken. 

Uit de discussies tijdens de thema 

avond komt de zorg van veel huurders  

over de betaalbaarheid van huur-

woningen naar voren. Er is niet altijd 

begrip voor de keuzes die woning-

corporaties soms moeten maken als 

het gaat om huren en onderhoud 

van de woningen. Investeren in 

duurzaamheid en tegelijkertijd een 

betaalbare huurvoorraad behouden, 

is een behoorlijk ingewikkelde puzzel, 

zoveel is duidelijk. Woningcorporaties 

hebben ook te maken met de ver-

huurdersheffing die aan het Rijk moet 

worden betaald. Deze belasting die 

corporaties moeten betalen over de 

waarde van huurwoningen maakt het 

investeren in duurzaamheid lastiger 

en zorgt er voor dat de betaalbaar-

heid van de huren onder druk komt 

te staan. 

Huurdersraadlid Esther Otter blikt 

aan het eind van de avond terug op 

de bijeenkomst en doet een harten-

kreet: “Als huurders klagen we vaak 

over de woningcorporaties en de in 

onze ogen te hoge huren, maar laten 

we niet vergeten dat er zonder de 

woningcorporaties helemaal geen 

sociale huurwoningen zijn. Huurders 

en corporaties hebben elkaar nodig!” 

De gezamenlijke huurdersorganisaties van Brederode Wonen, Woningbedrijf 

Velsen en Velison Wonen organiseerden op donderdagavond 23 november 

een thema-bijeenkomst over betaalbaarheid en duurzaamheid. Tijdens de 

goedbezochte avond spraken huurders, woningcorporaties, wethouder Floor 

Bal en de Woonbond onder leiding van een gespreksleider over dit actuele 

thema. De uitkomsten van de discussie worden meegenomen in de volgende 

prestatieafspraken die de huurdersorganisaties in samenspraak met gemeente 

en de woningcorporaties maken.

Velison Wonen vindt het belangrijk dat haar huurders in een goed onderhouden woning wonen. Ook in 2018 steken we  

daarom veel geld in onderhoud. Het onderhoud dat voor 2018 staat ingepland, kunt u vinden in onderstaand overzicht. 

Als er planmatig onderhoud aan uw woning wordt uitgevoerd, krijgt u als huurder hierover altijd vooraf persoonlijk bericht.  

(Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.)

Ter voorbereiding op de schilderwerkzaamheden nemen de schildersbedrijven de woningen op en inspecteren steek-

proefsgewijs de kozijnen op houtrot. Het kan zijn dat een schilder hiervoor voor uw raam moet staan. De schilders  

kunnen zich legitimeren en mocht u vragen hebben dan kunt u naar Velison Wonen bellen.
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Drie voormalige schoolgebouwen  
voor huisvesting statushouders
Velison Wonen verbouwt drie panden voor de tijdelijke 

huisvesting van statushouders. In korte tijd creëren we 

zo woonruimte voor een grotere groep vluchtelingen. 

De panden die we geschikt maken als woonruimte zijn 

het voormalig kinderdagverblijf aan de Dobbiuslaan in 

Santpoort-Noord, een voormalig schoolgebouw aan de 

Platbodem in Velserbroek en een voormalig kinderdag- 

verblijf aan de Venusstraat in IJmuiden.

De werkzaamheden zijn naar verwachting in februari /

maart 2018 klaar. Kort daarna kunnen de eerste bewoners 

hun appartement betrekken. Wie er komen wonen, wordt 

bepaald door opvang-organisatie COA. De bewoners  

worden op de locatie begeleid door sociaal beheerder 

Marjan Leipoldt en haar collega’s. Zij helpt de bewoners 

met alles wat het wonen aangaat, zodat zij snel hun leven 

kunnen gaan opbouwen.

Het opvangen van statushouders gebeurt in nauwe 

samenwerking met de gemeente Velsen. Voor Velison 

Wonen is het niet nieuw. In februari opende Velison Wonen  

al de tijdelijke opvanglocatie in de Torricellistraat in  

IJmuiden. De bewoners van de Torricellistraat zijn inmiddels  

helemaal gesetteld. 

Seniorencheck draagt bij aan  
veilig wonen 

Onno van der Vlerk verzorgt voor 

Velison Wonen de seniorenchecks.  

Hij legt Jannie uit wat zij van de check 

kan verwachten. “Ik loop straks uw 

woning even helemaal na. Kleine 

reparaties, zoals een stroef lopend 

slot kan ik dan direct verhelpen. 

Ouderen zijn niet zo snel geneigd 

om ons te bellen als er iets mankeert 

aan de woning,” legt Onno uit, “maar 

voor de veiligheid in huis is het erg 

belangrijk dat alles goed werkt. Door 

de seniorenchecks, kunnen we deze 

onderhoudsklusjes signaleren. Tijdens 

mijn bezoek wijs ik de bewoner 

op onveilige situaties in huis, zoals 

bijvoorbeeld een losliggend kleed 

waarover je makkelijk kunt struikelen. 

Mijn bezoek is dus ook preventief. Als 

woningcorporatie hopen we hiermee 

een bijdrage te kunnen leveren aan de 

veiligheid in huis.”

Velison Wonen heeft enige jaren 

geleden seniorenchecks in het leven 

geroepen om oudere bewoners te 

ondersteunen bij het veilig wonen. 

Ouderen blijven tegenwoordig langer 

thuis wonen, maar daarmee is ook het 

aantal noodlottige valpartijen onder 

ouderen toegenomen. 

Onno van der Vlerk: “Als u het goed 

vindt, loop ik nu even uw woning 

door.” Aan de hand van een check-

list bekijkt hij alle ruimtes. Hang- en 

sluitwerk wordt gecontroleerd en 

zo nodig vastgezet. Op een van de 

kamers constateert hij een slecht 

sluitend raam. “Dit kan ik niet direct 

repareren,” legt hij aan Jannie uit, 

“daar moet even een timmerman voor 

langs komen.” In de keuken blijkt de 

kraan aan vervanging toe te zijn. “Wij 

kunnen voor u een éénhendel meng-

kraan plaatsen,” stelt Onno voor, “die  

is voor u veel makkelijker te bedienen.”  

Dan volgt nog een controle van de 

gasslang van het fornuis, maar dat 

blijkt lastig. De gasslang is weg-

gewerkt waardoor het jaartal op de 

gasslang niet zichtbaar is. “Het is erg 

belangrijk dat bewoners de gasslang 

van het fornuis op tijd vervangen,” 

waarschuwt Onno, “als een slang te 

oud is, wordt hij poreus en kan er gas 

ontsnappen. De gasslang moet zeker 

om de tien jaar worden vervangen.”

Onno sluit de seniorencheck af met 

een aantal vragen aan de bewoonster. 

Deze vragen zijn bedoeld om even- 

tuele sociale eenzaamheid te signa- 

leren. “Veel ouderen kampen met 

eenzaamheid,” weet Onno, “door ons 

werk komen wij achter de voordeur 

van mensen. Het is dan weinig moeite  

om ook even op de sociale aspecten  

te letten. Wij werken samen met 

verschillende hulpverlening instanties 

die mensen een steuntje in de rug 

kunnen geven als dat nodig is.” Voor 

Jannie is dat gelukkig niet nodig, zij is 

nog heel vitaal en staat midden in het 

leven.

“Doen jullie dit al lang? Ik had er nog nooit van gehoord,” zegt Jannie Groene-

veld als zij Onno van der Vlerk van Velison Wonen binnenlaat voor een  

seniorencheck. “Ik vind het wel fijn hoor dat mijn huis even wordt nagekeken,” 

zegt ze, “al doe ik ook nog zelf heel veel klussen!”

Onno van der Vlerk aan het werk Locatie Dobbiuslaan in Santpoort-Noord

Op een koude decemberochtend gingen we op pad om 

te kijken hoe de bouw vordert. Mooi om te zien dat de 

bouwlaag zo goed aansluit bij het gebouw en het straat-

beeld. De gevels zijn aangebracht en kozijnen met ramen 

zijn geplaatst en geschilderd. Velison Wonen is blij met de 

toevoeging van deze tien extra appartementen omdat er 

veel behoefte is aan zorgwoningen. 

De afronding van de bouw is binnen enkele weken in zicht. 

We willen de bewoners van de Hofstede bedanken voor 

hun begrip voor de overlast tijdens de bouw. Door hevige 

regen hadden we te maken met lekkages. Helaas kunnen 

we overlast tijdens de bouwwerkzaamheden niet voor- 

komen, uiteraard proberen we deze wel zoveel mogelijk  

te beperken. 

Heeft u nog vragen over het project neemt u dan gerust 

contact op met onze medewerkster Anneloes Roffel,  

telefoonnummer 0255 535 786.

In de Hofstede in Velserbroek wordt hard gewerkt aan de optopping van tien 

extra appartementen. Reden hiervoor is dat de wachttijden voor een zorg-

woning soms erg lang zijn. Door een extra bouwlaag krijgt de Hofstede meer 

ruimte en een betere uitstraling. 

Uitbreiding Hofstede
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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

info@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, Hoorn

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.


