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Op dinsdag 17 april  
werden de bewoners 
van De Hofstede getrak-
teerd op een gezellige 
middag.  
Er was live-muziek, 
entertainment en een 
heerlijke high tea.  
Aanleiding was de ople-
vering van de optopping 
van De Hofstede.
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In het project Stadspark in IJmuiden gaat Dura Vermeer 54 sociale huurwoningen  

realiseren voor Velison Wonen. Het bouwplan bestaat uit twee evenwijdige 

bouwblokken van drie woonlagen, haaks op de Radarstraat. 

We gaan 54 appartementen  
bouwen in Stadspark IJmuiden

Jaarlijkse huurverhoging
Per 1 juli 2018 zal de jaarlijkse huurverhoging gaan plaats-

vinden. De overheid bepaalt hierbij de maximale jaarlijkse 

huurverhoging op basis van de inflatie. Uitgangspunt voor 

Velison Wonen is dat we voor onze huurders en woning-

zoekenden betaalbare woningen willen blijven bieden. 

We zien het als onze opgave om er te zijn voor een brede 

doelgroep. Voor de lagere inkomens, degene die er net 

iets boven zitten, ouderen, jongeren en de kwetsbaren in 

onze samenleving. Dit doen we door een gematigd huur-

beleid door te voeren en de jaarlijkse huurverhoging niet te 

maximeren. Daarnaast investeren we in goede en betaal-

bare woningen, energetische maatregelen (die we niet of 

nauwelijks doorberekenen aan de huurder) en leefbaar-

heid. Verder in deze nieuwsbrief leest u wat de huurverho-

ging voor u betekent.

Onze projecten
Samen met onze medewerkers en stakeholders is Velison 

Wonen volop in beweging; zo gaan we onder andere in 

Stadspark 54 appartementen bouwen, zijn de panden voor 

statushouders allemaal gereed, is de optopping van De 

Hofstede afgerond en we zijn volop bezig met de grote 

opknapbeurt in de Geelvinckstraat en omgeving in Velsen-

Noord. Over een aantal van deze projecten leest u meer in 

deze nieuwsbrief.

Peter van Ling, Directeur

U heeft van ons een brief ontvangen over de jaarlijkse 

huurverhoging. In deze brief staat de huurverhoging die u 

per 1 juli 2018 gaat betalen. Hoeveel procent huurverho-

ging u krijgt is afhankelijk van de woning waarin u woont, 

de maximale huurprijs en eventueel de hoogte van uw 

gezamenlijk inkomen. Bewaar de brief goed, u heeft deze 

ook nodig voor het aanvragen van huurtoeslag.

Percentages
Woningen (zelfstandig)

• 3,4% voor woningen met huur die ligt op of onder de 

65% van de maximale huurprijs. 

• 1,4% voor woningen met een huur die ligt tussen de 

65% en 90% van de maximale huurprijs. 

• 0% voor woningen met een huur op of boven 90% van 

de maximale huurprijs. 

• 1,4% voor woningen van de geliberaliseerde huursector 

of volgens voorwaarden van het huurcontract. 

Garages, bergingen en onzelfstandige woningen

• 1,4 %.  

Inkomensafhankelijke huurverhoging

• 1,5%. Dit is een opslag boven voorgestelde huurver- 

hogingspercentages.

Dit geldt slechts voor huishoudens met een gezamenlijk 

inkomen (2016) boven € 41.056 en niet voor huishoudens 

in een van de uitgezonderde categorieën; huishoudens 

van 4 of meer personen, huishoudens waarbij iemand de 

AOW leeftijd heeft bereikt en voor bepaalde groepen  

chronisch zieken en gehandicapten.

Maximale huurprijs
De maximale huurprijs wordt bepaald door onder andere 

de oppervlakte van de woning, de WOZ waarde en het 

Energie Prestatie Advies (EPA index). Gezamenlijk vormen 

zij de woningwaardering van uw woning in punten. Deze 

punten worden vermenigvuldigd met een door het minis-

terie bepaalde puntprijs wat leidt tot de maximale huurprijs.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de huurverhoging dan kunt u 

bezwaar maken. Dit doet u schriftelijk omkleed met rede-

nen. Uw bezwaar moet voor 30 juni bij ons binnen zijn. 

Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken en het 

bezwaarschrift vindt u op www.huurcommissie.nl en  

www.rijksoverheid.nl.

Informatie over de huurverhoging vindt u ook op onze 

website.

De appartementen zijn bestemd voor 

starters en verschillen in omvang.  

Op de verdiepingen zijn in totaal  

40 2-kamerappartementen van ca. 

40 m2. Op de begane grond komen 

fietsbergingen en 6 stuks 3-kamer- 

appartementen en 8 stuks kleine  

2-kamerappartementen. Qua kleur en 

materiaalgebruik sluiten de appar-

tementen aan bij de eerder gereali-

seerde woningen in Stadspark.

Planning
De omgevingsvergunning is ver-

leend en de bouwvoorbereiding is 

in volle gang. De start van de bouw 

staat gepland in juni 2018. De aan-

nemer heeft gepland om begin 2019 

de woningen op te leveren. Op de 

website van de gemeente Velsen vindt 

u meer informatie over het project 

Stadspark.

Inrichting bouw-
terrein
Om de veiligheid rondom het 

bouwterrein te garanderen wordt 

het bouwterrein veilig ingericht. Het 

bouwverkeer kan alleen via de Radar-

straat naar de Planetenweg. Hierdoor 

wordt de Radarstraat gedurende de 

bouwperiode afgezet voor auto- 

verkeer en is alleen toegankelijk voor 

voetgangers. De Mercuriusstraat blijft 

wel via de Radarstraat toegankelijk, 

via deze weg en de Saturnusstraat is 

de Planetenweg snel bereikbaar. De 

bouwketens en containers worden 

gedurende de uitvoering geplaatst 

tussen de nieuwbouw en de Moskee. 

De verhuur
Het is nog niet mogelijk om u in te 

schrijven voor deze appartementen, 

zodra dit mogelijk is houden we u via 

de nieuwsbrief en website  

(www.velisonwonen.nl) op de hoogte. 

De sociale huurwoningen worden 

zodra de oplevering in zicht is aan- 

geboden via het woonruimteverdeel-

systeem www.woneninvelsen.nl.

Impressie nieuwbouwplan vanaf de Radarstraat 

Wat betekent voor u de  
huurverhoging per 1 juli 2018?
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Tien nieuwe woningen op  
De Hofstede 

“Oog op de Wijk”

Opknapbeurt Geelvinckstraat e.o. 
in Velsen-Noord

106 woningen
In januari starten we met de energetische verbetering van 

de 106 eengezinswoningen. Het project omvat woningen 

aan de Ladderbeekstraat, Schoonoortstraat, Geelvinck-

straat, Wijkeroogstraat en Heirweg. De woningen worden 

geïsoleerd, de kozijnen en het ventilatiesysteem vernieuwd 

en de nieuwe daken voorzien van zonnepanelen. Ze 

maken hierdoor een energiesprong van label E/F naar A. 

De werkzaamheden gebeuren aan zowel de binnen- als  

de buitenkant van de woningen.

Minder energieverbruik
De woningen worden beter geïsoleerd, zodat huurders 

minder energie hoeven te gebruiken. Dat is goed voor de 

portemonnee van de bewoners én voor het milieu. Door 

het isoleren van de woningen neemt ook het comfort  

aanzienlijk toe. Bewoners gaan merken dat hun woning 

sneller opwarmt en behaaglijker aanvoelt. De zonnepanelen 

zorgen bovendien voor een daling van de elektrakosten.

We verwachten dat de werkzaamheden aan de woningen 

eind juni 2018 gereed zijn. 

In maart zijn de tien extra apparte-

menten in De Hofstede opgeleverd. 

Met de uitbreiding van De Hofstede 

speelt Velison Wonen in op de grote 

vraag naar zorg-gerelateerde wonin-

gen voor ouderen. De Hofstede telt 

nu 150 woningen. Omdat de wacht-

tijden soms erg lang zijn, krijgt De 

Hofstede door deze extra bouwlaag 

meer ruimte en een betere uitstraling. 

Op donderdag 22 maart was er voor 

de bewoners van De Hofstede de 

gelegenheid om samen met onze 

medewerkster Anneloes Roffel de 

nieuwe appartementen te bezichti-

gen. De opkomst was groot en we 

hoorden veel positieve reacties over 

het eindresultaat. De woningen waren 

dan ook binnen korte tijd verhuurd. 

De nieuwe bewoners namen begin 

april de sleutel van hun appartement 

in ontvangst. 

Velison Wonen is heel blij met de 

medewerking en begrip tijdens de 

bouwwerkzaamheden. Om alle bewo-

ners van De Hofstede te bedanken 

was er 17 april een gezellige middag 

onder genot van een high tea, live-

muziek en entertainment. Een grote 

groep bewoners genoten zichtbaar 

van deze middag.

De opknapbeurt van de woningen aan de Geelvinckstraat en omgeving schiet al 

aardig op. De werkzaamheden zijn nu zo’n beetje halverwege. 

Meneer Metselaar uit de Schoonoortstraat is blij met de 

verbeteringen aan zijn woning. “Het knapt enorm op en 

het gaat straks écht veel schelen in stookkosten,“ zegt 

hij. “Natuurlijk hebben we ongemak door stof en geluid. 

Ook worden de planningen niet altijd gehaald. Maar wat 

verwacht je dan? Dit is een groot project waar wel zeven 

firma’s aan meewerken, dat is heel moeilijk te plannen,“ 

weet hij. ”Ik kom zelf uit de bouw en snap hoe zo een 

bouwproces gaat. Maar ik zal heel blij zijn als het klaar is, 

hoor!“

De afgelopen maanden is er hard 

gewerkt aan het klaarmaken van de 

diverse locaties om statushouders in 

Velsen huisvesting te bieden. Velison 

Wonen heeft in totaal 4 panden  

verbouwd om statushouders te huis-

vesten; aan de Dobbiuslaan, Venus-

straat, Platbodem en (al eerder) de 

Torricellistraat. 

In 2017 hebben de statushouders in 

de Torricellistraat al hun intrek geno-

men. Eind maart/begin april 2018 

hebben de toekomstige bewoners 

van de andere panden hun woning 

gekregen. In deze panden komen 

voornamelijk veel gezinnen. De 

woningen zijn eenvoudig en voldoen 

aan alle eisen. Het COA (Centraal 

Orgaan Asielzoekers) wijst de wonin-

gen toe. 

Statushouders zijn als vluchteling 

erkend, hebben een verblijfsver-

gunning en mogen werken of een 

opleiding volgen in Nederland. Het is 

belangrijk dat statushouders binnen 

onze gemeente snel hun weg vinden 

en een onderdeel worden van de 

samenleving. Daarbij zijn verschillende  

maatschappelijke organisaties betrok-

ken. Zo werkt Marjan Leipoldt als 

sociaal beheerder op alle vier de 

locaties. Ook hopen we op de hulp-

vaardigheid van omwonenden zodat 

de statushouders zich hier snel veilig 

en thuis voelen. Om kennis te maken 

met de nieuwe bewoners krijgen 

omwonenden binnenkort een  

uitnodiging voor een meet en greet.

Een nieuw “thuis” voor statushouders
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Samen eten in De Hofstede
De heerlijke geur van hachee komt ons tegemoet als we wijkcentrum De  

Hofstede in Velserbroek binnenkomen. De voorbereidingen voor de maaltijd 

voor vanavond zijn in volle gang. Aan tafel achter een grote pan verscholen, 

zijn de dames Meinema en Geldrop druk bezig met het schillen van de grote 

hoeveelheid aardappels die vanavond gekookt moeten worden. We hebben 

een gesprek met welzijnswerker Thea Verbrugh die op deze locatie verant-

woordelijk is voor de Open eettafel waarvan veel ouderen uit de wijk gebruik 

maken. 

Samen eten is 
gezelliger dan 
alleen 

“Ons doel is om ouderen in de 

gelegenheid te stellen om samen te 

eten,” vertelt Thea. “Van alle activitei-

ten die ik samen met de vrijwilligers 

organiseer, heeft de eettafel voor mij 

de meeste prioriteit. In een periode 

waarin we minder vrijwilligers en 

daardoor minder activiteiten had-

den, zorgde ik er in elk geval voor 

dat de eettafel door kon gaan. Als je 

ouder wordt, vallen er steeds meer 

mensen om je heen weg. Dan ligt 

eenzaamheid snel op de loer. De eet-

tafel brengt mensen samen terwijl zij 

genieten van een gezonde maaltijd.“ 

Driegangen diner
De eettafel wordt door zowel bewo-

ners van De Hofstede als daarbuiten 

goed bezocht. Voor € 7,50 eet je 

een heerlijke driegangen maaltijd en 

krijg je als afsluiting een kopje koffie. 

Vanavond staat er groentesoep, en 

hachee met aardappels en een toetje 

op het menu. 

Intussen druppelen de gasten binnen. 

Ze installeren zich met een lekker 

glaasje wijn of fris aan een van de 

gedekte tafels. In afwachting van 

het eten wordt er gezellig gepraat. 

Meneer Dortmundt komt al heel wat 

jaren naar de eettafel. “Ik vind de  

sfeer hier fantastisch. Ik woon in  

De Hofstede en heb hier prachtige dingen meegemaakt“, vertelt hij, “We hebben 

hier dankzij de inzet van Thea en de vrijwilligers zoveel te doen. Alles groeit en 

bloeit hier qua activiteiten!” 

Dankbaar werk
Drie keer per week kunnen mensen naar het wijkcentrum komen voor een 

verse maaltijd. Aanmelden kan op de inschrijflijst aan de balie. “Op woensdag 

kunnen mensen terecht voor een magnetron maaltijd, dan wordt er niet vers 

gekookt“, vertelt Thea. “Op bijzondere feestdagen zoals met Pasen of Kerst 

organiseren we een speciale middag of avond. Juist met dit soort dagen kun-

nen ouderen zich extra eenzaam voelen. Wij bezorgen hen dan graag een fijne 

middag of avond.” 

Studente Britt serveert ondertussen de soep uit. Zij weet uit ervaring hoe dank-

baar het werk voor ouderen is. “Ik ben hier vrijwilliger geworden, nadat mijn 

stageperiode op deze locatie klaar was“, vertelt ze. “Ik help met de eettafel en 

het buffet. Soms halen we mensen op van huis als dat nodig is. Ik vind het een 

fijn idee dat ze het hier gezellig hebben en niet alleen op hun kamer zitten. 

Bovendien ben ik enorm gehecht geraakt aan deze ouderen. Dat merk ik vooral 

als ik op vakantie ben, dan krijg ik gewoon heimwee!” 

Talentvolle vrijwilligers met dementie
“Wat ik ook fantastisch vind,” vervolgt Thea, “is onze vrijwilliger die via het  

project DemenTalent meehelpt. Dit is een nieuw project voor mensen met 

geheugenproblematiek of dementie. Wij gaan samen met dementerenden  

die ondanks hun ziekte nog voldoende mogelijkheden zien, op zoek naar een 

vrijwilligersfunctie die past bij hun wensen en mogelijkheden.“

Niet alleen in De Hofstede, maar  

op verschillende andere locaties in  

Velsen kunt u terecht voor een 

warme maaltijd:

Wijkcentrum de Stek 

Heirweg 2 

1951CD Velsen-Noord

0251-226445

Buurtcentrum de Spil

Frans Halsstraat 29

1971VZ IJmuiden

0255-510186

Seniorencentrum Zeewijk

Zeewijkplein 260

1974PL IJmuiden

0255-520650

Wijkcentrum de Hofstede

Aletta Jacobsstraat 227

1991PT Velserbroek

023-5386528

Buurthuis de Brulboei

Kanaalstraat 166

1975BJ IJmuiden

0255-510652

Dorpshuis het Terras

Dinkgrevelaan 17

2071BP Santpoort-Noord

023-3031228

Open eettafels 
in de gemeente 
Velsen

Thea Verbrugh

Studente Britt helpt graag bij de eettafel en het buffet

Dames schillen aardappels
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Maatwerk bij het vinden van een 
passende woning voor 75-plussers 

Velison Wonen helpt haar oudere 

huurders om - als zij dat willen -  

de stap te maken naar een woning 

waarin zij veiliger en comforta- 

beler zelfstandig kunnen blijven 

wonen.

Eind januari deden wij onze huur-

ders van 75 jaar of ouder het aanbod 

om in een persoonlijk gesprek met 

een van onze woonconsulentes de 

mogelijkheden van verhuizing te 

bespreken. 

Bij zo’n 30 huurders zijn we op 

bezoek geweest. Vaak wilde men  

in eerste instantie vrijblijvende infor-

matie of wilden de bewoners weten 

hoe het inschrijven bij Wonen in 

Velsen werkt. Bij belangstellenden  

voor een zorgwoning via het  

Servicepunt zorgwoningen lieten de 

woonconsulentes een aanmeldfor-

mulier voor een zorgwoning achter.

Aan huurders die al daadwerkelijk 

willen verhuizen naar een kleinere 

of meer geschikte woning, bieden 

we een passende woning aan, zodra 

deze vrijkomt. Natuurlijk kan een 

woning worden afgewezen als deze 

niet naar wens is. 

Bent u ook 75 jaar of ouder en wilt u 

weten wat voor u de mogelijkheden 

zijn om naar een passende woning 

te verhuizen? Maak dan een afspraak 

voor een oriënterend gesprek met 

Judith van Strien of Gerda Taag.  

Zij komen dan bij u langs.  

U kunt hen bereiken op telefoon-

nummer (0255) 53 57 86 of via de 

mail info@velisonwonen.nl.

Merkt u dat u steeds meer opziet tegen het traplopen of heeft u minder  

energie om de tuin bij te houden? Misschien denkt u wel eens aan verhuizen 

naar een kleinere gelijkvloerse woning, maar weet u niet hoe u dit moet  

aanpakken.

Sociaal Wijkteam Velsen introduceert dit jaar de Straat van de Maand. De komende  

maanden wordt steeds een nieuwe straat in Velsen in het zonnetje gezet. De 

kick-off van het project is op het Van Saelenplantsoen in Velsen-Noord. Een 

straat met woningen van Velison Wonen. Om te beginnen kregen alle bewoners 

van Stadsschouwburg Velsen een gratis theatervoorstelling aangeboden.

Ze was vijf jaar toen ze vanuit  

Beverwijk in Velsen-Noord kwam 

wonen. Sindsdien is ze nooit verder 

verhuisd dan naar een straat verder. 

Tot haar 21e woonde Corrie Tekamp 

aan de overkant in het ouderlijk huis. 

Na haar trouwen ging zij in haar 

huidige woning aan de Bornstraat 

wonen. Daar woont Corrie inmiddels 

50 jaar met plezier. 

Mevrouw Tekamp 50 jaar huurder

Straat van de maand: 

Van Saelenplantsoen

Je voelt je veiliger tussen 
mensen die je kent 
Het doel van het project is om mensen die samen in een 

straat wonen meer met elkaar te verbinden.

Dat is belangrijk, omdat mensen zich in een hechte buurt 

veiliger voelen en elkaar meer helpen. Die betrokkenheid 

van bewoners draagt bij aan de leefbaarheid en voorkomt 

problemen. 

In maart ontvingen alle bewoners van de straat een brief 

met een kaart waarop zij konden invullen wat zij samen 

met de buurtbewoners zouden willen organiseren. Op 

dinsdagavond 3 april werden de bewoners uitgenodigd in 

De Schulpen om de ideeën te bespreken. 

Elkaar beter leren kennen
Bewoonsters Joke en Wil gaven gehoor aan deze oproep. 

Zij zijn enthousiast over hun straat waarin zij al jaren 

wonen. “Met name de ligging van de woningen aan een 

plantsoen, geeft een heel vrij gevoel,” vertelt Joke. Ze is 

ook heel blij met haar buurvrouw Wil. De beide dames 

merken wel dat de straat verandert, omdat veel mensen  

die er jarenlang woonden, vanwege hun leeftijd zijn 

verhuisd. In korte tijd zijn er veel nieuwe mensen komen 

wonen in de straat. “Dit project van het Sociaal Wijkteam 

is een mooie kans om elkaar beter te leren kennen. We 

hopen dan ook dat we veel bewoners kunnen betrekken 

bij het organiseren van een leuke en gezellige activiteit 

voor onze straat. Straat van de maand word je tenslotte 

maar één keer!“ 

Bewoonsters Joke en Wil van het van Saelenplantsoen zijn blij met hun straat
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25 jaar De Schulpen: 

Zelfstandig wonen met zorg  
binnen handbereik

Vijfentwintig jaar geleden ontving 

mevrouw Zijlstra samen met haar 

man de sleutels van haar nieuwe 

woning in De Schulpen. “Omdat mijn 

man rolstoel gebonden was, kwamen 

wij voor een zorgwoning in aanmer-

king”, vertelt mevrouw Zijlstra. “Zodra 

wij een beetje gesetteld waren, heb ik 

met een aantal andere bewoners een 

bewonerscommissie opgericht waar-

van ik jarenlang de secretaresse was. 

Die werkzaamheden laat ik nu met 

mijn leeftijd voor wat het is, maar ik 

woon hier nog steeds met ontzettend 

veel plezier. In De Schulpen woon 

je helemaal zelfstandig, je hoeft hier 

niets, maar er is wel zorg en gezel-

schap in de buurt als je dat nodig 

hebt. Er wordt ook veel georgani-

seerd; van een stamppottenavond tot 

een zanggroep of van een kerkdienst 

tot een filmavond. Voor ieder wat 

wils. Mijn petje af voor de vrijwilligers 

die dit allemaal voor ons mogelijk 

maken.”

Mevrouw Zijlstra loopt met haar 92 

jaar nog wekelijks naar de Breestraat 

in Beverwijk. “Daar haal ik mijn bloe-

men”, vertelt ze, “en dan loop ik weer 

terug. Toch al gauw een wandeling 

van anderhalf uur, maar zo lang het 

lukt, wil ik actief blijven.”

Op 15 januari bestond het woonzorgcomplex De Schulpen aan de Wijkerstraatweg 

in Velsen-Noord een kwart eeuw. Velison Wonen nodigde daarom alle bewoners  

uit voor koffie met gebak in de gemeenschappelijke woonkamer van het 

gebouw. Daar ontving de 92-jarige mevrouw Zijlstra uit handen van Marion de 

Vries van Velison Wonen een mooie boeket bloemen. Mevrouw Zijlstra kreeg 

25 jaar geleden de sleutels uitgereikt en is nog de enige eerste bewoner van  

De Schulpen. 

De vijf meeste gestelde vragen over het 

Op tijd betalen van de huur

Zelf uw CV ketel bijvullen
Om uw CV ketel goed te laten werken 

en een hoog rendement te behalen 

is het belangrijk dat de waterdruk 

ligt tussen de 1,5 en 2,0 bar. Bij een 

te lage druk wordt de verwarming 

of het warme water niet meer goed 

warm en kunnen er storingen aan het 

toestel ontstaan.

Hoe u uw ketel kunt bijvullen staat in 

de handleiding die u bij de ketel hebt 

ontvangen. Mocht deze niet meer in 

uw bezit zijn dan kunt u de handlei-

ding vinden op internet of ons een 

mailtje sturen info@velisonwonen.nl, 

dan sturen wij u de handleiding toe.

Het bijvullen van de CV ketel en ont-

luchten moet u als huurder zelf doen. 

Eventuele storingen die oorzaak zijn 

van het niet bijvullen en ontluchten 

van de CV ketel zijn voor uw eigen 

rekening. Heeft u een serviceabon-

nement afgesloten bij Velison Wonen 

dan kunt u ons bellen voor het bijvul-

len of ontluchten van uw ketel. 

Mag ik mijn huur later betalen?
Nee, want als huurder bent u van rechtswege in verzuim 

op het moment dat de huur niet op de overeengekomen 

datum wordt betaald. Velison Wonen spreekt met huurders 

af dat de huur bij vooruitbetaling vóór de eerste van de 

maand moet worden voldaan. 

Wat gebeurt er als ik mijn 
huur niet op tijd betaal?
Huurders die structureel de huur te laat betalen worden 

door ons benaderd met het verzoek om de huur voortaan 

op tijd te betalen. Als dat niet lukt, stellen we de huurder in 

de gelegenheid een betalingsregeling te treffen.

Wat houdt een betalings- 
regeling in?
De medewerker huurincasso maakt samen met u een 

betalingsregeling. Zo’n regeling is kosteloos en stelt u in de 

gelegenheid in maximaal een half jaar uw huurachterstand 

in te lopen met een vast bedrag per maand. U moet dan 

wel voldoen aan deze verplichting, nogmaals opschorten 

is niet mogelijk. Naast deze betalingsregeling moet u ook 

aan de maandelijkse huurverplichting blijven voldoen.

Wat gebeurt er als ik niet aan 
de betalingsregeling kan vol-
doen?

Soms blijkt dat de huurachterstand te groot is of een 

onderdeel vormt van een veel grotere problematiek.  

In dat geval kunt u beroep doen op schuldhulpverlening. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente  

Velsen, telefoon 140255.

Ik kan mijn huur niet betalen 
omdat ik eerst aan mijn eigen 
risico van mijn zorgverzekering  
moet voldoen
Regelmatig vernemen we van huurders dat er een betalings- 

probleem is omdat ook moet worden voldaan aan het 

betalen van de eigen risico van de zorgverzekering. Neem 

ook contact op met u zorgverzekering, ook zij denken 

graag met u mee en het betalen in termijnen is vaak 

mogelijk.

Als de huurachterstand te hoog oploopt valt een betalings-

regeling natuurlijk niet mee, trek daarom op tijd aan de bel. 

Vanaf 75 jaar of op grond van een medische noodzaak kunt u zich inschrijven 

bij Servicepunt Zorgwoningen Velsen. 

Telefoon: op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur: 088-1189201 of e-mail:  

infopunt@zorgwoningenvelsen.nl

U vindt het aanmeldformulier Zorgwoning ook op onze website velisonwonen.nl 

bij Aanbod>Zorgwoningen.

Interesse in wonen  
in De Schulpen?

Mevrouw Zijlstra woont al vanaf het begin in De Schulpen
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Weet u wat u kunt doen om uw 

woning brandveiliger te maken? De 

brandweer heeft samen met Aedes 

vereniging van woningcorporaties 

een brochure gemaakt  met  handige 

tips en een checklist. Een link naar 

deze folder staat op onze website 

onder ‘ik ben huurder/reparaties en 

onderhoud/brandveiligheid’.

Tuinieren op de vierkante meter

samen met buren of de hele straat, 

het geveltuintje gaat aanleggen en de 

gemeente helpt en ondersteunt en 

geeft iedere bewoner die aan de slag 

gaat drie plantjes naar keuze en aarde 

om zo een begin te maken met de 

geveltuin. 

Lijkt het u ook leuk om een geveltuin-

tje aan te leggen dan verwijzen we u 

voor meer informatie naar  

www.velsenopkoers.nl/geveltuintjes. 

Hier kunt u zich ook opgeven.

Geveltuintje
Als u een geveltuintje wilt, grenzend 

aan de gevel, dan mag dit zonder  

daarvoor een vergunning aan te 

vragen of een melding te doen. Een 

stukje grond ter breedte van 1,5 

stoeptegel mag worden gebruikt 

voor het planten van bloemen en/of 

plantjes.

Een geveltuin heeft al snel een leuk 

effect en geeft een boost aan de 

omgeving.

De gemeente Velsen heeft een leuke 

actie bedacht om samen geveltuin-

tjes aan te leggen, de ‘Geveltuintjes 

Route’. Gedurende het hele jaar op 

een vaste dag in de maand rijdt de 

gemeente rond om te helpen met 

het aanleggen van een geveltuintje. 

Inwoners kunnen zich vooraf aan-

melden om samen een geveltuintje te 

realiseren.

De ‘Geveltuintjes Route’ is op 6 april 

2018 gestart in de Van Rijswijkstraat 

is Velsen-Noord. Wethouder Floor 

Bal heeft de route officieel geopend 

door samen met een bewoonster de 

handen uit de mouwen te steken om 

een geveltuintje te realiseren. 

De gemeente helpt bij het aanleggen 

van een geveltuintje. Het is echter wel 

de bedoeling dat inwoners, al dan niet 

Het is niet altijd nodig om een grote tuin te hebben om creatief en groen bezig 

te zijn. Ook op het balkon of een geveltuintje kun je je hart ophalen. En al eens 

gedacht aan het aanleggen van een verticale tuin in een pallet?

Geveltuintje wordt aangelegd

Vele handen maken 
licht werk!
Woensdag 2 mei werden de handen uit de mouwen gestoken om de achter- 

paden schoon en onkruidvrij te maken in de Rivierenbuurt in IJmuiden.  

Omwonenden, de gemeente Velsen, HvC, Stichting Welzijn, vrijwilligers van  

het project Onbenutte Kansen en de corporaties waren hard aan het werk in  

het zonnetje. Deze samenwerking is tot stand gekomen via het project “Thuis 

in de Rivierenbuurt”. Na afloop werd er gezellig een kopje koffie met elkaar 

gedronken. 

De actie “schone poort” is een éénmalige actie. Het onkruidvrij houden van 

achterpaden is een taak van bewoners. Wij hopen dan ook dat de bewoners 

zo genieten van hun schone achterpad dat ze deze zelf goed bijhouden, want 

onkruid groeit snel. Brandveilige
 huurwoning

Tips om brandveilig te wonen

Wethouder Floor Bal in gesprek met bewoonster

Tips om brand-
veilig te wonen
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Te hoge luchtvochtigheid en schimmel in huis zijn schadelijk voor de gezond-

heid. Wij krijgen van onze huurders vaak vragen over vocht en schimmel- 

vorming. Als bewoner speelt u zelf een grote rol in het voorkomen van deze 

problemen. 

Vocht en schimmel:

Wat kunt u doen?

Ongezond 
Slechte ventilatie veroorzaakt meestal te hoge lucht-

vochtigheid. Daardoor krijgt schimmel de kans om te 

gaan groeien. Bij nieuwbouw en bij het onderhoud van 

bestaande woningen, besteedt Velison Wonen veel aan-

dacht aan bouwtechnische oplossingen voor het tegen-

gaan van vocht- en ventilatieproblemen. Toch zijn niet  

alle problemen op die manier te voorkomen. 

Door alledaagse activiteiten in huis komt vocht vrij. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld tijdens het douchen, koken, drogen 

van de was, schoonmaken en afwassen. Zonder u zich 

daarvan bewust te zijn, kunt u op die manier bijdragen  

aan vochtproblemen met soms schimmel als gevolg.

Gezond en vellig wonen
Gelukkig kunt u veel doen om uw huis binnen gezond te 

houden of te krijgen. Er zijn verschillende websites en  

filmpjes op internet beschikbaar die u daarbij kunnen 

helpen:

 1. Informatieve websites: GezondWonen.nl of de  

website Informatiepunt Ventilatie van Milieu  

Centraal.

 2. Checklist. Via de website Gezond Wonen is een 

checklist beschikbaar voor bewoners: de gezond 

wonen check. Via deze checklist komt u er als 

bewoner achter of vocht en schimmel in de woning 

kans maken en of u gezond woont.

 3. Voorlichtingsfilmpjes. Op de website van GGD 

Haaglanden zijn verschillende voorlichtingsfilmpjes 

te vinden over vocht in huis. Onder andere hoe u 

vocht herkent, hoe u het beste ventileert en hoe u 

schimmels verwijdert.

 4. Informatiefolders. Er zijn verschillende informa-

tiefolders te verkrijgen die tips geven om vochtpro-

blemen te voorkomen en schimmels te verwijderen 

als deze al aanwezig zijn. Deze folders kunt u onder 

andere vinden op de websites van de RIVM, de GGD, 

de Rijksoverheid en de Woonbond.

Het belangrijkste is om eerst de oorzaak van het vochtprobleem aan te pakken. 

Anders komen schimmels terug.

 • Op gladde oppervlakken kunt u 

schimmel gemakkelijk verwijde-

ren. Gebruik een doek of spons 

om de schimmels weg te wrijven 

met soda opgelost in warm 

water.

 • Bij ruwe of poreuze oppervlakken 

dringen schimmels in het  

materiaal. Denk aan hout, kit, 

gips en pleisterwerk. Schim-

mels verdwijnen dan niet door 

schoonmaken. Het materiaal 

moet behandeld worden met 

schimmel verwijderaar (verkrijg-

baar in supermarkt of bouw-

markt). Wanneer behandeling 

met een schimmelverwijde-

ringsmiddel niet helpt dan kunt 

u contact opnemen met Velison 

Wonen. In het uiterste geval 

moet het aangetaste materiaal 

verwijderd en vervangen worden.

Ventileren en luchten

Door ramen en ventilatieroosters 

te openen en ventilatiesystemen in 

te schakelen, wordt de lucht in uw 

woning regelmatig ververst. Goed 

ventileren tijdens koken en douchen 

is bovendien belangrijk omdat juist 

dan veel vocht vrijkomt. Zet in de 

keuken en badkamer het raam of 

rooster open (en\of op de rest van 

de betreffende verdieping). Indien 

aanwezig kunt u het afzuigsysteem op 

de hoogste stand aanzetten. Zo gaat 

u de verspreiding van vocht in uw huis 

tegen.

Verwarm uw huis

Verwarm uw huis goed en gelijkmatig 

en laat uw huis ’s nachts niet te veel 

afkoelen (in ieder geval niet lager dan 

15⁰C).

Tips om zelf schimmel te verwijderen

Tips om vocht in huis te voorkomen
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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

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.


