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Op woensdagmiddag 
20 juni organiseerde het 
Wijkteam Velserbroek 
het evenement  
‘Velserbroek Geen 
Bende’. Tijdens deze 
feestelijke middag werd 
zwerfvuil ingezameld. 
Met als eindresultaat een 
schone wijk! 
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Met ingang van 27 november bieden de corporaties in Beverwijk, Velsen en  

Zuid-Kennemerland (Brederode Wonen, De Key, Elan Wonen, Pré Wonen,  

Velison Wonen, Ymere, Woningbedrijf Velsen en Woonzorg Nederland) hun 

woningen aan via één website: www.mijnwoonservice.nl.

2017 in cijfersEén digitaal loket voor (sociale) 
huurwoningen

Het is nu al zo dat iedereen zelf kan kiezen in welke 

gemeente hij wil wonen. In de praktijk kan dat betekenen 

dat er meerdere inschrijvingen nodig zijn. Voor woning-

zoekenden is dat onoverzichtelijk. Ook brengt het extra 

kosten met zich mee. Nu de corporaties kiezen voor één 

systeem, krijgen de woningzoekenden voor één bedrag 

toegang tot de huurwoningen in een veel groter gebied. 

Verschillen per regio
De corporaties voegen de verschillende systemen samen. 

Daarom is de overgang niet voor elke woningzoekende 

gelijk. Voor de woningzoekenden die ingeschreven staan 

bij WonenInVelsen en Pré Wonen Beverwijk/Heemskerk 

betekent het een overstap naar mijnwoonservice.nl. Zij 

worden persoonlijk geïnformeerd over welke stappen zij 

moeten zetten om met behoud van inschrijfduur of duur 

van de langstlopende optie over te gaan naar het nieuwe 

systeem. Voor de woningzoekenden die staan ingeschre-

ven bij mijnwoonservice.nl verandert er niets. Natuurlijk 

ontvangen ook zij persoonlijk informatie over de aan- 

sluiting van Beverwijk en Velsen. 

Uitzondering
De woningen van Woonopmaat worden niet via dit systeem  

aangeboden. Woonopmaat blijft voorlopig haar woningen 

aanbieden via haar eigen website via het nemen van opties.

Aanbod
Vanaf 27 november worden alle woningen van bovenstaande 

corporaties aangeboden via www.mijnwoonservice.nl. 

Woningen die vrijkomen, worden via de website aangeboden. 

Woningzoekenden die ingeschreven staan, kunnen op deze 

woningen reageren.

Jaarvergadering 
huurders
Graag nodigen wij de huurders van 

Velison Wonen uit om aanwezig te 

zijn op onze algemene jaarvergadering, 

die op woensdag 26 september 2018 

plaatsvindt.

Tijdens de vergadering zullen wij de 

huidige samenstelling van de huur-

dersraad presenteren en u voorstellen 

aan de leden die zijn toegetreden in 

de periode sinds onze laatste jaarver-

gadering in 2016, en zullen wij o.a. 

ingaan op één van onze speerpunten: 

“Klantvisie”. 

Verder zal ook het financieel verslag 

behandeld worden. Om het financieel 

verslag formeel goed te keuren, moet 

deze gecontroleerd te worden door 

een kascommissie. Wilt u meewerken  

aan deze controle? Geeft u zich 

dan op via onderstaand email adres. 

Hierna wordt u uitgenodigd om de 

controle uit te voeren in een commis-

sie van 2 of 3 personen.

Het zou ook kunnen dat u zelf een 

vraag of onderwerp in gedachten 

heeft die u graag behandeld ziet in de 

vergadering. Of misschien is er sprake 

van een bijzonder project in uw wijk 

of complex en wilt u daar graag iets 

over vertellen of misschien zelfs een 

presentatie over geven. Of misschien 

wilt u alleen even ergens uw mening 

over geven. Via onderstaand email 

adres kunt u dit aan ons kenbaar 

maken, dan kunnen wij uw suggesties 

of opmerkingen eventueel opnemen 

in de agenda.

Wij ontvangen u graag op woensdag 

26 september 2018 in Zalencentrum 

Velserduin. De zaal gaat open om 

19.00 uur en de vergadering start om 

19.30 uur.

Na afloop is er nog gelegenheid om 

even na te praten onder het genot 

van een hapje en een drankje.

Voor contact en informatie kunt u 

mailen naar ons secretariaat:  

hrvelisonwonen@outlook.com 

Namens de St. Huurdersoverleg  

Velison Wonen,

Esther Otter, secretariaat

Ons jaarverslag is klaar. In de onderstaande infographic vindt u een overzicht van onze prestaties. Wilt u meer lezen  

over wat wij in 2017 hebben gedaan? Lees dan ons digitale verslag op de website met een terugblik en leuke interviews.  

U vindt het verslag op www.velisonwonen.nl/over-ons/organisatie/jaarverslagen
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Duurzaamheid:

Deel bezit met energie index _< 1,6:  

> 66% van de woningen

Huurachterstanden: 

1,48% van de totale  

huurinkomsten en servicekosten

Overlastmeldingen: 

          155

Huuropbrengsten: 

Niet-DAEB: € 3.310.651

DAEB: € 21.331.145

Verhuringen huurwoningen: 

Aantal verkochte 
woningen:  

Samenstelling bezit verslagjaar:

Aantal  
verhuureenheden:

Uitgaven onderhoud: 

Aantal medewerkers:

Totaal: 39, man: 13, vrouw: 26

Aantal Fte’s: 33.37

3838

Klanttevredenheid:

          7,8

AEDES-benchmark: 

 Bedrijfslasten: A
 Oordeel  

 huurders:  B

Seniorenchecks: 

               200

KERNCIJFERS 2017

€ 5,27 
miljoen

309

                  4

Zelfstandige huurwoningen

■ Goedkoop t/m 414,02

■ Betaalbaar t/m 592,55

■ Betaalbaar t/m 635,05

■ Duur t/m HTS grens 710,68

■ Duur > HTS grens 710,68

■ Onzelfstandige woongelegen- 

    heden (DAEB)

■ Garages en garageboxen

■ Overig onroerend goed

Totaal bezit 3838

546

1815

624

412

228

83
108

22

Uit de Huurdersraad
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Meet en Greet in de Dobbiuslaan Verduurzaming “Oog op de Wijk” 
Velsen-Noord bijna afgerond

Inmiddels zijn we bezig met het ople-

veren van de laatste woningen en het 

oplossen van de opleverpunten. Het 

merendeel van de werkzaam- 

heden was voor de bouwvak afgerond.  

Er zijn een paar uitzonderingen. Voor 

een aantal woningen wordt nog 

gewacht op de juiste kozijnen en 

in één woning hebben we zelfs alle 

werkzaamheden moeten staken in 

verband met een gierzwaluwnest. De 

werkzaamheden voor deze woning 

mogen pas weer worden opgepakt  

als het nest is verlaten omdat de 

gierzwaluw in Nederland een 

beschermde vogel is.

Velison Wonen is blij met het eind- 

resultaat. We willen de bewoners van 

de wijk hartelijk bedanken voor hun 

begrip en hun geduld voor de overlast 

tijdens de bouw. Door bijna vijf weken 

onwerkbaar weer en de ontstane 

tekorten in de bouwwereld hadden 

we te maken met de vertraagde leve-

ring van materialen en een verlenging 

van de doorlooptijd. Helaas kunnen 

we overlast tijdens renovatiewerk-

zaamheden niet voorkomen, 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 Petra Dees,  

telefoonnummer 0255 535 786.

Nederlandse traditie
Aida, een 19 jarig meisje uit Iran die samen met haar moeder in het gebouw 

woont, verwelkomt de buurtbewoners bij de ingang. Zo raakt ze ook aan de 

praat met Britt van haar eigen leeftijd. Het gaat al snel over school want Aida 

heeft in 1 jaar tijd een heleboel vakken op havo en vwo niveau gehaald op de 

VAVO. Marjan Leipoldt sociaal beheerder van de vier statushouders complexen 

is super trots op haar. Volgens Nederlandse traditie hing er dan ook een vlag 

met een tas aan de gevel van het pand. Marjan Leipoldt helpt samen met haar 

collega Matthijs Leener de statushouders om zo snel mogelijk hun weg te  

vinden in de Nederlandse samenleving.

Iran in vogelvlucht
Om de belangstellenden iets te vertellen over haar achtergrond geeft Aida een 

presentatie. Door middel van foto’s van haar mooie Iran vertelt ze een stukje 

geschiedenis. Ze heeft mooie verhalen en laat prachtige cultuur door middel 

van foto’s zien, maar helaas ook het tegenstrijdige verhaal over vrijheid en het 

verschil tussen arm en rijk.

“Doen jullie dat in Nederland altijd zo gezellig samen? Wat leuk!”, zegt Aida. Een 

buurtbewoonster is het met Aida eens: “Dat moeten we eigenlijk weer eens 

vaker doen. Vroeger hadden we hier een buurtvereniging en organiseerden we 

allerlei activiteiten. Helaas is dat verwaterd, maar het is hier heerlijk wonen. We 

lopen de deur niet plat bij elkaar, maar er is veel sociale controle en we staan 

voor elkaar klaar. We wonen eigenlijk een beetje op een woonerf. Het is belang-

rijk dat ook de statushouders zich hier thuis voelen en we elkaar leren kennen 

Zaterdag 7 juli ontmoetten omwonenden en de bewoners van locatie  

Dobbiuslaan in Santpoort-Noord elkaar tijdens een Meet en Greet. In het voor-

malige kinderdagverblijf aan de Dobbiuslaan wonen sinds enkele maanden  

statushouders. De belangstelling was groot, ongeveer 80 omwonenden kwamen 

op de gezellige middag af.

In het project “Oog op de Wijk” in Velsen-Noord is hard gewerkt aan de  

verduurzaming van 106 woningen. De woningen zijn geïsoleerd, de ventilatie  

is verbeterd, het voegwerk is hersteld, de kozijnen zijn vervangen en er zijn 

zonnepanelen geplaatst. Door alle maatregelen, zijn de woningen comfortabeler  

geworden en hebben ze een betere uitstraling gekregen.

en openstaan voor verandering.” Dat 

het een sociale wijk is, blijkt wel uit de 

positieve reacties op de oproep van 

Marian Leipoldt om eens iets leuks te 

doen met de statushouders, bijvoor-

beeld een strandwandeling. Hier 

wordt door diverse mensen gehoor 

aan gegeven, wat erg mooi is om te 

zien. Ook Britt zoekt Aida nog even 

op en zegt tegen Aida dat ze wel eens 

wat leuks samen kunnen doen. Ze 

wisselen e-mail en mobiele nummers 

uit. Dat maakt Aida’s moeder blij, want 

ze vindt dat haar dochter hier vrien-

den nodig heeft.

De middag gaat na de presentatie nog 

even gezellig door onder het genot 

van alle lekkere hapjes, van de mee-

gebrachte Hollandse snacks tot vele 

buitenlandse lekkernijen.
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helemaal bekeken en er wordt al 

gediscussieerd over het klussen, waar 

de fietsen komen te staan en een 

zwembadje in de tuin. Daarna op 

weg naar De Hofstede. Een meneer 

met zijn dochter komen de woning 

bekijken. Maar van een bezichtiging 

is bijna geen sprake. Al bij het betre-

den van de woning straalt de meneer 

helemaal en zegt: “ik neem de woning 

hoor.” Hij is zo blij met een plekje in 

De Hofstede en hij ziet zichzelf al 

helemaal zitten voor het raam. Hij 

heeft ook kennissen in De Hofstede 

en kijkt uit naar het biljarten. Judith 

legt nog uit welke papieren nodig zijn 

om het een en ander af te handelen. 

We maken nog een rondje met de 

nieuwe bewoner langs de binnentuin 

en de gezamenlijke ontmoetings-

ruimte. Er zal een vervolgafspraak 

worden ingepland om de papieren 

te controleren en een huurovereen-

komst af te sluiten.

 
Een reparatie- 
verzoek
Terug op kantoor overlegt Judith met 

de opzichter over een reparatiever-

zoek. Een bewoner heeft ernstige 

lekkage en er moet snel gehandeld 

worden. De bewoner kan helaas 

tijdens de reparatiewerkzaamheden 

niet in zijn huis blijven. Judith regelt 

dagopvang en een overnachting, 

zodat de werkzaamheden klaar zijn bij 

terugkomst in de woning en de over-

last voor de bewoner zoveel mogelijk 

beperkt blijft.

Op kantoor volgt de administratieve 

afhandeling van de afspraken van 

vandaag, een nieuwe woning wordt 

geadverteerd en samen met een  

collega loopt ze nog de huuropzeg-

gingen door. “Vandaag alleen maar 

blije gezichten. Maar dat is ook 

wel eens anders hoor,” zegt Judith 

lachend. “Dan fungeren we bijvoor-

beeld als tussenpersoon wanneer 

het tussen buren even niet helemaal 

soepel verloopt. Maar ook dat is een 

uitdaging want je wilt toch graag dat 

iedereen prettig woont.”

Een dag van onze woonconsulent 

is nooit hetzelfde. De nadruk ligt op 

het verhuren van woningen, maar de 

afgelopen jaren is de functie steeds 

meer verschoven naar sociaal beheer 

en bewonersbegeleiding. En onder-

houdt ze contacten met collega- 

corporaties en diverse instellingen 

zoals zorgpartijen en de gemeente.

Voor Judith is het contact met de 

huurder belangrijk: “Als eerste aan-

spreekpunt voor nieuwe huurders ga 

ik op zoek naar een fijn huis passend 

bij de situatie”, vertelt ze. Dat blijkt ook  

vandaag. Judith luistert naar de klant en  

geeft rustig antwoord op alle vragen.

’s Morgens vroeg komt Judith aan 

op kantoor en met een kop thee op 

haar bureau checkt ze haar mail en 

dagplanning.

Vergaderen over het nieuwe  
woonruimteverdeelsysteem
Daarna gaat ze op pad naar een overleg met collega corporaties uit de regio. 

Het is een lang overleg, omdat er gekeken wordt naar hoe de woningen goed 

gepresenteerd kunnen worden in het nieuwe systeem. Twee medewerkers van 

WoningNet (de IT-organisatie die de website ontwikkelt) geven een uitgebreide 

uitleg en beantwoorden vragen. Actiepunten worden opgenomen en ervaringen 

worden onderling uitgewisseld. Judith: ”Het is fijn om met collega corporaties 

samen te werken aan één gezamenlijk doel om het voor woningzoekenden zo 

makkelijk mogelijk te maken om een woning te vinden.” 

Het is nu al zo dat iedereen zelf kan kiezen in welke gemeente hij wil wonen. 

Nu de corporaties in de regio’s Zuid-Kennemerland, Velsen en Beverwijk kiezen 

voor één systeem, krijgen de woningzoekenden voor één bedrag toegang tot 

de huurwoningen in een veel groter gebied. In 2019 gaat dit nieuwe systeem in 

werking. Meer hierover leest u op pagina 2 van deze nieuwsbrief.

Op weg naar een nieuwe woning
Terug op kantoor voor een volgende afspraak. Een jong gezin heeft een eenge-

zinswoning toegewezen gekregen in Velserbroek. De papieren komen op tafel 

want het passend toewijzen neemt wat administratie met zich mee. We zien 

blije gezichten het kantoor verlaten op weg naar een nieuw huis. Dat de woning 

is vrijgekomen voor een gezin komt door het maatwerk dat Judith levert. De 

oude bewoners van de woning waren ouder dan 75 jaar en wilden graag ver-

huizen naar een passende woning. Hierin heeft Judith bemiddeld. Bent u ook 

75 jaar of ouder en wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn om naar een 

passende woning te verhuizen? Judith of haar collega Gerda komen graag bij u 

langs. Zij zijn te bereiken op 0255-535786 of via info@velisonwonen.nl. 

In de middag heeft Judith nog twee bezichtigingen in Velserbroek. Een jonge 

vrouw komt met haar moeder een woning bezichtigen. De woning wordt 

Een dag op pad met onze  
woonconsulent
Bent u huurder bij Velison Wonen dan heeft u vast een keer gesproken met een 

woonconsulent. Eén van onze consulenten is Judith van Strien, wij lopen een 

dag met haar mee.

De woonconsulent gaat mee met kandidaten om de woning te laten zien.
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Ruim 94% van de bewoners heeft voor de verduurzaming van de woningen van  

het project Meerweidenlaan in Velsen-Noord gestemd. Het onderzoek naar het 

draagvlak bij de bewoners vond de afgelopen tijd plaats. Voor de aanpassingen 

moest minimaal 70% van de huidige bewoners instemmen met de plannen. 

De vlag kan uit voor project 
Meerweidenlaan

Over dit project 
Velison Wonen wil eind 2018 groot onderhoud uitvoeren 

aan de woningen aan de Meerweidenlaan 24 t/m 98.  

Dit groot onderhoud is nodig om de woningen energie- 

zuiniger, veiliger en comfortabeler te maken. Velison 

Wonen vraagt voor de energetische verbeteringen geen 

huurverhoging. 

Lager energieverbruik en 
hoger wooncomfort
De werkzaamheden verlagen het energieverbruik, verhogen  

het wooncomfort en verbeteren de veiligheid in de woning.  

Zo kunnen de bewoners nog heel lang veiliger, zuiniger en 

comfortabeler in hun eigen woning wonen op een van de 

mooiste plekjes in Velsen-Noord.

Op dit moment is Velison Wonen bezig met een onderzoek van onze woningen in de Bloemenbuurt in Santpoort-

Noord. Er wordt gekeken naar hoe de woningen energetisch verbeterd kunnen worden, de staat van onderhoud van  

de vloeren, kozijnen en dakbedekking.

Aan de hand van dit onderzoek bepalen we óf en welke verbeteringswerkzaamheden er uitgevoerd kunnen worden. We 

verwachten dat het onderzoek dit najaar wordt afgerond. Hierna stellen we de bewoners op de hoogte van de uitkomst 

van het onderzoek en de eventuele vervolgstappen.

De Bloemenbuurt in Santpoort-Noord 

Velserbroekers ruimen samen 
zwerfvuil op
Op woensdag 20 juni was iedereen uit Velserbroek welkom  

om te komen helpen tijdens het zwerfvuilevenement. Om 

14.00 uur verzamelden de veelal jonge opruimers zich op 

de feestlocatie in het Wijkpark (achter Het Polderhuis). Hier 

werd het zwerfvuil ingezameld en konden prikstokken, 

vuilniszakken en handschoenen worden geleend. Er waren 

routes uitgezet die mensen met een prikstok konden lopen 

of varen, maar er waren ook spelletjes, muziek en kraampjes.  

Vuilniszakken die tijdens het lopen van de route vol raakten,  

werden door een wagen van HVC opgehaald. Het Pieter 

Vermeulen Museum zorgde voor educatieve spellen.  

Kinderen die een volle vuilniszak kwamen inleveren, kregen 

een bon voor een welverdiend ijsje.

Medeorganisatoren waren: De Beestenbende, Wijkteam 

Velserbroek, Gemeente Velsen, Stichting Welzijn Velsen, 

HVC, Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen, Brederode 

Wonen, Pieter Vermeulen Museum, Sociaal Wijkteam.

Na 17 jaar, waarvan 14 jaar als voorzitter, heeft Ina de 

Vos om gezondheidsredenen besloten te stoppen met 

Wijkplatform Zee- en Duinwijk. Als woningcorporatie met 

behoorlijk wat woningen in Zee-en Duinwijk namen wij 

vaak deel aan overleggen waarbij ook Ina als voorzitter 

van het Wijkplatform aanwezig was. Onze medewerkers 

hebben tijdens deze bijeenkomsten en de acties die daar-

uit voortkwamen heel plezierig met Ina samengewerkt. 

Ze stond altijd pal voor de bewoners van de wijk. 

 

Velison Wonen bedankt Ina hartelijk voor al haar werk 

voor de bewoners van Zee- en Duinwijk en de jarenlange 

fijne samenwerking!

Ina de Vos is gestopt  
met Wijkplatform
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De bibliotheek,  
meer dan het lenen van een boek

Beleving
We namen een kijkje in de bibliotheek 

in IJmuiden aan het Dudokplein. 

Behalve deze locatie is er ook nog 

een bibliotheek op het Maanbastion 

in Velserbroek. Bij binnenkomst in de 

bibliotheek valt gelijk de “beleving” 

op. Er hangt een expositie van het 

Kunstencentrum, er is een leescafé en 

in het midden is een gezellige ruimte 

ingericht voor activiteiten.  

Even verderop lopen kinderen tussen 

de vele boeken en zit een meneer te 

lezen in het leescafé onder het genot 

van een kopje koffie. Ook voor een 

moment van rust of het lezen van 

de plaatselijke krant of de nieuwste 

tijdschriften kunt u hier gratis terecht, 

daar is geen abonnement voor nodig. 

We nemen ook een kijkje in de  

speciaal ingerichte hoek Velsen 

“Toen”. “Toen” is het Historisch Infor-

matiepunt van Bibliotheek Velsen. Een 

punt in de Centrale Bibliotheek waar 

je terecht kunt voor lokale informatie 

over de gemeente Velsen en haar 

geschiedenis. 

Met regelmaat organiseert de biblio-

theek een activiteit. Deze activiteiten 

zijn uiteenlopend zoals samen zingen, 

internetbankieren, digitale vaardighe-

den of een lezing. Vaak zijn activiteiten 

Als inwoners van de gemeente Velsen weten we de bibliotheek te vinden voor  

het lenen van een boek. Maar volgens Tjeerd de Kort, directeur bestuurder van 

bibliotheek Velsen, verandert de functie van de bibliotheek en is er naast lezen en 

leren een verschuiving naar meer een maatschappelijke sociale functie en onder-

steuning. Dat vinden we terug in de activiteiten die de bibliotheek biedt en waar u 

aan kunt deelnemen.

gratis, soms wordt een kleine vergoeding gevraagd. Op 

www.bibliotheekvelsen.nl staat het programma vermeld.

Ondersteuning voor alle  
leeftijden
Met lezen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Het begint 

al bij zeer jonge kinderen, samen plaatjes kijken en een 

verhaaltje vertellen. De bibliotheek ondersteunt daarom 

ook peuterspeelzalen en scholen met het programma 

“Boekstart in de kinderopvang”.

En bent u al wat ouder of slecht ter been dan komt de 

bibliotheek naar u toe met de voorziening Boek aan Huis 

of via de zorginstelling. Dankzij de vele vrijwilligers is dat 

mogelijk.

Voor mensen met een zichtbeperking is er Passend Lezen, 

je kunt dan gebruikmaken van de Grootletterboeken of de 

luisterboeken.

Tot 18 jaar is een abonnement gratis. Daarna zijn er kosten 

aan verbonden. 

Ook de online bibliotheek heeft veel voordelen voor leden, 

zo kun je elke maand een gratis cursus van de maand  

volgen en twee cursussen per jaar nog ter verdieping.

Er zijn in totaal 30 cursussen in de categorieën vrije tijd, 

persoonlijke ontwikkeling, computer, nieuwe media, 

gezondheid, opvoeding en talen.

Het Taalhuis
Het Taalhuis is een samenwerkingsverband van diverse 

organisaties die mensen helpen die moeite hebben  

met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. En dit  

geldt niet alleen voor mensen die nog niet zo lang in 

Nederland wonen maar voor iedereen met een taal- of 

digitale achterstand. Door middel van workshops, activiteiten 

en programma’s worden vaardigheden verbeterd. De acti-

viteiten vinden zowel plaats in IJmuiden als in Velserbroek. 

Elke dinsdag van 15.00-17.00 uur en donderdag van 10.00-

12.00 uur kunt u in de Bibliotheek Velsen (Dudokplein 16, 

IJmuiden) informatie krijgen over het Taalhuis. Schroom 

niet en zet de eerste stap, want lezen helpt je verder.

Lijkt het u leuk om iemand te helpen als taalmaatje, de 

leesclub te begeleiden of te helpen met digitale vaardig- 

heden. Meldt u zich dan aan als vrijwilliger, het helpen 

geeft veel voldoening. Voor aanmelden of vragen kunt u 

een mail sturen naar info@bibliotheekvelsen.nl.

De Leeskringkoffer
De bibliotheek ondersteunt leeskringen met de zoge-

naamde ‘Leeskringkoffer’. Deze koffer bevat zeven 

exemplaren van hetzelfde boek en een map met achter-

grondinformatie. Tegen een vergoeding kunt u een koffer 

huren voor 6 weken. Samen lezen en bespreken is vooral 

gezellig.

Samenwerking
De medewerkers van de bibliotheek vinden het belangrijk 

om van u te horen waar vanuit de samenleving behoefte is 

aan ondersteuning. Enkele voorbeelden waarin zij faciliteren 

en ondersteuning aanbieden zijn; hulp bij het invullen van 

een belastingformulier, diverse cursussen onder andere 

digitale vaardigheden, het faciliteren van inburgerings- 

cursussen door Vluchtelingenwerk, taalondersteuning, een 

koffieuurtje of het creatieve craft café. Kortom teveel om 

op te noemen. Loop eens binnen om te kijken of er voor 

u iets leuks bij zit, want de bibliotheek gaat niet alleen om 

boeken maar ook over mensen die hun kennis met elkaar 

delen.
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Schade aan woning of inboedel

Heftigere regenbuien,  
meer wateroverlast

Bent u goed verzekerd?
Schade door brand, waterlekkage of andere oorzaken in of rondom uw woning 

is altijd erg vervelend. Het oplossen en repareren van de schade kost ook nog 

eens veel tijd en geld. 

Soms bent u als huurder zelf ver-

antwoordelijk voor het herstel van 

de schade. Bijvoorbeeld bij schade 

aan uw eigen spullen (inboedel), 

zoals vloerbedekking, meubels of 

de inrichting. Maar ook bij schade 

aan behang-, verf- of witwerk. Of bij 

schade aan verbeteringen die u zelf  

in de woning heeft aangebracht of 

heeft overgenomen van de vorige 

huurder, zoals bijvoorbeeld een 

keuken of een parketvloer (huurders-

belang). 

Het is daarom belangrijk dat u een 

goede inboedelverzekering heeft met 

een uitgebreide gevarendekking. 

Declareer kosten in verband met 

schade aan de inboedel of huurders-

belang bij uw inboedelverzekeraar. 

Juridisch gezien is Velison Wonen 

in beginsel niet aansprakelijk voor 

inboedelschade.

Het is met de extreme droogte van de afgelopen weken 

bijna niet voor te stellen, maar hoosbuien zullen steeds 

vaker gaan zorgen voor wateroverlast. In de media wordt 

hier regelmatig aandacht aan besteed. 

Het klimaat verandert. Er zijn meer periodes met aanhou-

dende warmte en droogte. Tegelijkertijd komen er meer 

dagen met hoosbuien en langdurige regenval. Juist na een 

periode van droogte kan het water moeilijk weg, omdat de 

grond keihard is geworden. Het water loopt hierdoor direct 

het riool in. De capaciteit van het riool is niet berekend op 

de hoeveelheden water die het tijdens een enorme hoos-

bui moet verwerken. Daardoor kunnen straten, huizen, 

kelders, maar ook tuinen onderlopen. 

Tuinen en straten die voor een groot deel zijn verhard, zijn 

een belangrijke oorzaak van wateroverlast na een plensbui. 

Met een groene tuin kunt u helpen om wateroverlast te 

verminderen. In een groene tuin met meer kleur en ‘leven’ 

is het ook nog eens heerlijk vertoeven.

1. Gebruik zo min mogelijk tegels in de tuin. Leg  

bijvoorbeeld gras en borders aan.

2. Plaats een regenton. Daarmee kunt u het regen-

water opvangen en later gebruiken om de planten 

water te geven.

3. Heeft u geen tuin? Ook uw balkon kunt u vergroe-

nen door klimplanten te gebruiken of kruiden te 

kweken. Of misschien kunt u een geveltuintje  

aanleggen door een paar tegels te verwijderen en 

daar wat plantjes in te zetten.

4. Leg een regenwatervijver aan dat het regenwater 

opvangt. 

Tips voor een  
watervriendelijke tuin

Vervangen rookgasafvoeren  
De Hofstede vlot verlopen

Installateur John Hourik: “Ons installatiebedrijf vervangt in 

opdracht van Velison Wonen de rookgasafvoeren en de 

dakkappen (de plek op het dak waar de rookgasafvoer naar 

buiten komt). Daarvoor moeten we ook in elke woning 

zijn. Van de bewoners vragen we om de ruimte rondom de 

cv-installatie vrij te maken, zodat het installatiebedrijf de 

werkzaamheden veilig en snel kan uitvoeren. De bewoners 

werkten daar fantastisch aan mee. We hebben dan ook 

bijna geen oponthoud gehad.” 

 

Velison Wonen gaat dit jaar ook in andere complexen de 

rookgasafvoeren vervangen:

*   al uitgevoerd

** in uitvoering

Wij brengen de bewoners van deze wooncomplexen 

natuurlijk vooraf uitgebreid op de hoogte. 

Van mei tot en met juli hebben we de rookgasafvoeren van de woningen in  

De Hofstede in Velserbroek vernieuwd. De rookgasafvoeren van de in totaal 

150 woningen waren aan vervanging toe. Via de rookgasafvoer worden de  

gassen van de cv-ketel naar buiten geleid. 

Vernieuwen rookgasafvoeren in 2018

405 De Planeet 42 Planetenweg (even zijde) IJmuiden Portiekflats

404
De Grote Beer en 
Kleine Beer

40 Grote Beerstraat IJmuiden Appartementen

808 VVE Witte Toren ** 26 Galle Promenade Velserbroek Appartementen

106
Casembroodstraat/ 
De Ruyterstraat

9 IJmuiden
2 eengezinswoningen,  
4 65-plus woningen en  
3 portiekflats

301 Kadestraat 3 woningen IJmuiden Appartementen

105 Kennemerlaan* 20 woningen IJmuiden
Galerijwoningen /  
maisonnettes

507 De Schulpen 71 woningen Wijkerstraatweg Velsen-Noord Woonzorgcomplex

601 Schipbroeken 33 woningen
Bickerlaan /  
Dobbiuslaan Santpoort-Noord

Eengezinswoningen

302 Kerkstraat 44 Oud-IJmuiden Appartementen

Nieuwe dakkap.
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Geniet van de zomer

Zorg dat inbrekers uw woning 
voorbij gaan 

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning 

letten en deze een bewoonde indruk geven. Dit door de post weg te halen, de 

plantjes water te geven (niet alle planten op 1 tafel - dit maakt zichtbaar dat u 

met vakantie bent), de auto af en toe eens op uw oprit te zetten en af en toe 

een gordijn open of dicht te doen.

Dagje weg? Deur op slot! 
Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een insluiper kan dan 

zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met 

uw spullen vandoor gaan. Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u even 

naar de buren of boodschappen doen. 

Wees u ervan bewust dat als u boven bent, men zo binnen kan wandelen. Leg 

geen kostbare spullen in het zicht. 

Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld glasgerinkel/

gestommel in uw huis terwijl u er niet bent of onbekende personen bij uw huis) 

direct de politie via 112 moeten bellen. Snel alarm slaan betekent een grotere 

kans om de inbrekers te pakken.

Bron: Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid

De zomer is weer aangebroken. En periode waarin veel bewoners op vakantie 

of een dagje weg gaan. Voor inbrekers een uitstekende kans om hun slag te 

slaan. Gaat u ook weg? Sta dan vooraf even stil bij wat u kunt doen om écht 

een zorgeloze tijd tegemoet te gaan. Op de website van politiekeurmerk.nl 

vindt u veel tips om inbraak te voorkomen. Wij zetten drie belangrijke tips weer 

even voor u op een rij:

Een moderne vorm van buurtpreventie is WhatsApppreventie. Verspreid over 

Velsen zijn verschillende WhatsApp-groepen actief. Het zijn groepen voor en 

door bewoners. Buurtbewoners kunnen elkaar met hun smartphone via de 

groep makkelijk attent maken op zaken die spelen in de buurt. Zo kunnen ze 

samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij 

de politie. Of er voor uw buurt al een WhatsApp-groep bestaat, kunt u contro-

leren op www.wabp.nl.

WhatsAppbuurtpreventie

Heeft u onze nieuwe website al 

bekeken? Met deze website voldoen 

we aan de nieuwe privacywetgeving 

(AVG). Op de website kunt u 24 uur 

per dag, 7 dagen per week terecht 

met al uw vragen. Op de hoofdpagina 

kunt u in de zoekbalk het onderwerp  

van uw vraag invullen en krijgt u 

informatie over dat onderwerp. Onder 

de zoekbalk vindt u de favoriete 

onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld het 

aanvragen van een reparatie of huur 

opzeggen. Door op deze knoppen 

te drukken, komt u snel op de juiste 

pagina terecht. Ook ziet u op de 

hoofpagina direct ons huuraanbod. 

Heeft u het antwoord op uw vraag 

niet op onze website gevonden? Dan 

kunt u ons natuurlijk ook bellen op 

telefoonnummer 0255 535786. 

WonenPlus is een onderdeel van Stichting Welzijn Velsen en biedt praktische 

diensten aan die het mogelijk maken dat mensen van 65 jaar en ouder en  

mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Om de abonnees goed van dienst te kunnen zijn en om alle binnenkomende 

telefoontjes en de daarbij behorende administratie goed te kunnen verwerken, 

is WonenPlus op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor het meldpunt. Bij het 

meldpunt komen alle aanvragen voor de diensten binnen.

Het WonenPlus-meldpunt wordt van maandag tot en met donderdag van 09.30 

tot 14.00 uur bemand door vrijwilligers. Het meldpunt is dringend op zoek naar 

vrijwilligers voor de maandag, woensdag en donderdag. Bent u op één of meer-

dere dagen beschikbaar en heeft u affiniteit met ouderen? U bent klantvriendelijk, 

zelfstandig en u heeft kennis van computers? Dan is WonenPlus op zoek naar u. 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact op nemen met 

Lydia Moreira, email: moreira@welzijnvelsen.nl of  

Ans Keet, e-mail: anskeet@welzijnvelsen.nl of per telefoon: 0255-518888.

De bouw van de 54 appartementen 

in Stadspark IJmuiden is niet - zoals 

wij in de vorige nieuwsbrief meldden 

- in juni gestart. We hadden gehoopt 

voor de zomer te kunnen beginnen, 

maar dat is helaas niet gelukt. In onze 

volgende nieuwsbrief kunnen we u 

meer informatie geven over de te 

verwachten start van de bouw.

Start bouw 
appartementen 
Stadspark  
vertraagd

Nieuwe gebruiks- 
vriendelijke website 

WonenPlus is op zoek naar  
vrijwilligers voor het meldpunt
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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.

De nieuwsbrief van Velison Wonen verschijnt 3 keer per jaar.


