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Op de volgende data is ons kantoor 

gesloten:

 • maandag 22 april (2e Paasdag)

 • donderdag 30 (Hemelvaartsdag) 

en vrijdag 31 mei 

 • maandag 10 juni (2e Pinksterdag)

Voor dringende reparaties buiten 

openingstijden, die niet kunnen 

wachten, kunt u contact opnemen 

met onze boodschappendienst  

020 48 581 70.

Aangepaste 
openingstijden 
kantoor

Half maart is een start gemaakt om de woningen in de Vrouwenbuurt in  

Velserbroek te voorzien van een nieuwe laag verf. Het houtwerk wordt  

geschilderd in de kleuren wit en licht grijs, zodat de woningen weer een  

frisse uitstraling hebben. 

Woningen  
Vrouwenbuurt weer 
goed in de verf



2 3

Velison Wonen is volop bezig met het verbeteren van haar service. Zo kunt 

u er vanaf nu voor kiezen om de post die wij versturen digitaal te ontvangen. 

Inmiddels zijn veel huurders al overgestapt van papieren post naar digitale post. 

Betrouwbaar, veilig en makkelijk!

Een flink deel van de woningen van Velison Wonen grenst aan een achterpad. 

Via deze paden kunt u uw woning makkelijk achterom bereiken. Heel handig 

als u bijvoorbeeld met een fiets, brommer, scootmobiel of kinderwagen via de 

achterdeur naar buiten wilt. 

Ervaar het gemak van digitaal uw 
post ontvangen

Kliko’s horen niet op het achterpad 

Verzending via Postex
Om de correspondentie met onze huurders te verbeteren,  

kiest Velison Wonen ervoor om de post met Postex te 

verzenden. Via Postex heeft u de keuze om uw correspon-

dentie voortaan digitaal te ontvangen. Wilt u dit niet dan 

verzendt Postex de correspondentie per post. 

Hoe werkt het digitaal  
ontvangen van uw post?
Met Postex kunt u eenvoudig uw documenten inzien en 

downloaden. Bij brieven verstuurd door Postex, treft u een 

voorblad aan met een code. Deze code vult u in op de 

website www.postex.com.

Nadat u de code heeft ingevuld, ziet u een aantal moge-

lijkheden. U kunt:

 • het document digitaal bekijken (ook op telefoon of 

tablet);

 • uw ontvangstvoorkeur wijzigen van post naar digitaal 

of andersom;

 • uw e-mailadres invoeren of wijzigen;

 • als het een document met een betaalverplichting is, 

zoals bijvoorbeeld de maandelijkse huur, direct via 

iDEAL betalen.

Wanneer u geprinte post via Postex heeft ontvangen dan 

blijft de Postex-code 14 dagen geldig, daarna kunt u uw 

digitale kopie niet meer online bekijken. Wilt u het digitale 

document bewaren? Dan kunt u hem downloaden en 

opslaan op uw eigen computer. Wanneer u post via Postex 

digitaal heeft ontvangen dan blijft uw digitale kopie hiervan 

één jaar online beschikbaar.

Krijg ik direct al mijn post 
digitaal?
Nee niet direct, de overgang gaat stap voor stap. We  

verwachten dat binnen zes maanden alle post digitaal  

kan worden verstuurd.

Kan ik mijn post op papier 
blijven ontvangen?
Wilt u uw post niet digitaal ontvangen? Dan hoeft u niets te 

doen en ontvangt u alle brieven gewoon per post zoals u 

gewend bent.

Wilt u meer weten?
Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen?  

Op onze website www.velisonwonen.nl of op  

www.postex.com/nl/info/faq kunt u uitgebreide informatie 

vinden. U kunt met vragen ook contact met ons opnemen 

via info@velisonwonen.nl of telefonisch via telefoon- 

nummer 0255 535 786.

Kliko’s vervelende obstakels
Als er kliko’s in de weg staan, wordt dat een stuk lastiger. 

En helaas merken wij dat bewoners hun kliko regelmatig 

op het achterpad plaatsen. Onze medewerker die de  

seniorenchecks uitvoert, spreekt regelmatig met ouderen 

die moeite hebben om met hun rollator of scootmobiel 

hun woning langs het achterpad te bereiken.

Opstapje voor inbrekers
De afvalcontainers zijn niet alleen een hinderlijk obstakel, 

maar wist u dat de containers ook handig zijn voor inbrekers  

om ergens op of over te klimmen! Inbrekers maken dank-

baar gebruik van die mooie opstapjes. Via de kliko’s is het 

een kleine moeite om over de schutting te klimmen en om 

vervolgens in uw afgesloten achtertuin te komen. 

De kliko is ook een ideale ‘boodschappentas’ voor de 

inbreker. Iemand die met een kliko over een achterpad loopt,  

valt niet op, ook niet als deze vol gestolen spullen zit!

Vandalisme
Er worden regelmatig containers in de brand gestoken, 

zoals onlangs in Velserbroek. Om overlast voor de omgeving  

te voorkomen, vragen wij u om de afvalcontainers niet op 

het achterpad te zetten, maar in uw tuin.

Uw schutting is omgewaaid of kapot en moet hersteld of 

vervangen worden. Wie is daarvoor verantwoordelijk?  

De schutting is in de meeste gevallen geen eigendom van 

Velison Wonen. U zorgt zelf voor het onderhoud of het 

plaatsen van een nieuwe schutting.

Gemetselde of betonnen privacy schermen/tuinmuren  

of stalen hekwerken/poorten die door Velison Wonen zijn 

geplaatst, worden door Velison Wonen onderhouden. 

Heeft u vragen over het onderhoud van uw schutting? 

Dan kunt u contact opnemen met Velison Wonen op  

telefoonnummer 0255 535 786 of per e-mail  

info@velisonwonen.nl.

Wie is verantwoordelijk 
voor het onderhoud van 
mijn schutting? Lezersvra
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Uw serviceabonnement biedt u meer

Ook voor montage van kleine 
woningaanpassingen

Rookgasafvoer in appartementen- 
gebouw Orionweg vernieuwd
Recentelijk is geconstateerd dat de 

rookgasafvoeren in de appartemen-

tengebouwen aan de Orionweg in 

IJmuiden die de verbrandingsgas-

sen naar buiten geleiden vanuit de 

cv-ketels niet meer voldoen aan de 

laatste eisen op dit gebied. Daarom 

heeft Velison Wonen besloten de 

rookgasafvoeren te vervangen, zodat 

er geen risico’s meer bestaan.

Meneer en mevrouw Kager uit  

Velserbroek deden vorige maand een 

beroep op het serviceabonnement 

voor het plaatsen van wandbeugels in 

de douche en het toilet en een extra 

trapleuning.

Mevrouw Kager revalideert na een 

operatie en heeft deze aanpassingen 

hard nodig. Mevrouw Kager: “Wij 

hoorden van de buren dat de mon-

tage van beugels, douchezitjes en 

handgrepen in het serviceabonne-

ment is inbegrepen.” Dat kwam goed 

uit, want meneer Kager die meestal 

zijn hand niet omdraait voor een 

klusje, zag erg op tegen het boren in 

de holle wand waaraan de beugels 

vastgemaakt moesten worden. ”Ik laat 

dat tegenwoordig toch liever aan een 

vakman over”, vertelt hij. 

Meneer Kager: “Wij hebben de 

beugels gewoon bij een winkel voor 

huishoudelijke artikelen gekocht. De 

afspraak met Velison Wonen om de 

beugels op te laten hangen was zo 

gemaakt. Omdat wij lid zijn van het 

serviceabonnement was het mon-

teren gratis. Vanaf de aanvraag bij 

Velison Wonen tot het ophangen van 

de aanpassingen, verliep alles heel 

soepel.” “We zijn snel, vriendelijk en 

goed geholpen”, aldus het tevreden 

echtpaar. 

Veel onderhoudswerkzaamheden worden door Velison Wonen gedaan. Voor 

het klein dagelijks onderhoud bent u wel zelf verantwoordelijk. Misschien  

vindt u het makkelijker om ook die reparaties te laten uitvoeren. Voor het 

onderhoud en de kleine reparaties die u als huurder zelf moet uitvoeren, 

bieden wij het serviceabonnement aan. Voor € 5,- per maand bent u verzekerd 

van vakkundige reparaties voor een groot deel van het huurdersonderhoud. 

Handig, praktisch, snel en vakkundig zonder voorrijkosten en arbeidsloon.  

Het serviceabonnement biedt gemak en het bespaart u tijd. Lid worden?  

Bel naar Velison Wonen (0255 535 786) of meld u aan via het formulier op 

www.velisonwonen.nl>ik-ben-huurder>serviceabonnement. 

Kijk op onze website bij serviceabonnement ook voor de folder met een over-

zicht van het onderhoud dat onder het serviceabonnement valt.

Ook profiteren van het gemak 
van het serviceabonnement?

Velison Wonen is op zoek naar huurders die het leuk vinden om af en toe mee 

te werken aan een fotoreportage. De foto’s gebruiken wij voor onze nieuws-

brief, website, jaarverslag, sociale media en andere uitgaven. 

Wilt u zich opgeven? Stuur een mail naar info@velisonwonen.nl onder vermel-

ding van ‘foto’. Wij nemen dan contact met u op. 

Wilt u af en toe model zijn?
Oproep!

Het tuinproject dat vorig jaar van start ging in de binnentuin van zorgcentrum 

De Schulpen, is vorige maand met een startbijeenkomst weer opgepakt. Door 

de komst van kweekbakken en de aanleg van twee platanen, is de tuin weer 

een stuk aantrekkelijker geworden. Bewoners en bezoekers van ontmoetings-

centrum Schulpenstroom kunnen gebruik maken van de tuin en meehelpen 

aan het onderhoud.

Onder de platanen in de binnen-
tuin van De Schulpen 

Kweekbak voor kruiden
In de tuin staan verhoogde bakken voor het kweken van 

kruiden en planten. “Vorig jaar kon er door het warme weer  

helaas minder in de tuin worden gewerkt dan gehoopt,” 

vertelt programma coördinator Mick Flieringa. “Wel hebben  

we veel druiven geplukt. In het najaar konden we zaad 

oogsten van akelei en stokroos. Het zaad hebben we verpakt  

en uitgedeeld in wijkcentrum De Stek in Velsen-Noord.”

Beschut genieten onder de 
platanen
Het team binnentuin De Schulpen is dit jaar ook weer 

enthousiast begonnen. In de tuin ontbrak nog een plekje 

waar je uit de zon kunt zitten. Zomers kan de temperatuur  

in de tuin namelijk behoorlijk oplopen. Door bemiddeling 

van het sociaal wijkteam en een donatie van de gemeente 

Velsen konden twee platanen door firma De Bie Groen 

worden aangeplant. De bewoners en bezoekers van 

Schulpenstroom kunnen komende zomer heerlijk beschut 

onder de platanen zitten. 

Ook de tot nu toe nog lege kweekbakken zijn inmiddels 

door een aantal bewoners gevuld met kruiden. Het is de 

bedoeling dat bewoners en deelnemers aan Schulpen- 

stroom mee helpen aan het bijhouden van de tuin. 

Wekelijks wordt er een rondje door de tuin gemaakt. Mick 

Flieringa: “Nu de tuin is opgeknapt, zijn we klaar voor het 

zomerseizoen met gezellige activiteiten!”
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De adviseurs hebben inmiddels bij een groot deel van onze 

woningen het energielabel kunnen bepalen. Maar helaas 

blijven er nog ongeveer 1000 woningen over waar wij 

geen opname hebben kunnen doen. Voor deze woningen 

moeten we daarom een nieuwe aanpak bedenken om 

alsnog het energielabel te kunnen bepalen in de woning. 

De bewoners waar nog geen woningopname is gedaan, 

ontvangen daar dit jaar bericht over. 

Veel gestelde vragen over 
woningopnames
Waarom woningopnames? 

Iedere huurwoning in Nederland moet voorzien zijn van 

een energielabel. Ook Velison Wonen heeft zich daar aan 

te houden. Het bedrijf PVM voert voor Velison Wonen de 

opnames uit en stelt de energielabels op.

Wat gebeurt er tijdens een woningopname door PVM?

Om het energielabel van uw woning te kunnen bepalen, 

kijken de adviseurs van PVM naar verschillende kenmer-

ken van de woning. De adviseur kijkt bijvoorbeeld naar 

afmetingen van de ramen, isolatie, type ramen, type 

verwarmingssysteem en type ventilatie. De adviseur maakt 

ook foto’s. Er worden geen foto’s gemaakt van privé 

eigendommen, alleen (overzicht) foto’s van de ramen, het 

verwarmingssysteem en het ventilatiesysteem.

Mijn woning is hetzelfde als de woning van de buren, 

waarom moet ook mijn woning worden opgenomen? 

Deze vraag krijgen wij vaak. Vanuit de methodiek van 

de energielabels opnemen, zijn wij verplicht om iedere 

woning op te nemen om een geldig label te krijgen. Ook 

al lijkt de woning precies op die van uw buren. Er kunnen 

altijd kleine afwijkingen zijn (bijvoorbeeld de cv-ketel of 

het type glas) die van invloed zijn op uw energielabel. Dit 

moeten wij onderzoeken. 

Mijn energielabel is anders (lager/hoger) dan de rest van 

de straat, hoe kan dat?

Dat is goed mogelijk, dit kan te maken hebben met kleine 

afwijkingen bijvoorbeeld verschil in type cv-ketel of het 

type glas. Maar ook andere zaken zoals de ligging van de 

woning, indeling, isolatie en woningtype hebben invloed 

op het energielabel.

Hoe weet ik wat het energielabel van mijn woning is?

Op www.zoekuwenergielabel.nl kunt u uw label vinden. 

Nadat de adviseur uw woning heeft opgenomen, duurt het 

enige tijd voordat het label op deze site bekend is. 

Worden er aan mijn woning energiebesparende  

maatregelen uitgevoerd? 

Jaarlijks maken we bekend in welke complexen we  

energiebesparende maatregelen gaan uitvoeren. Dit jaar 

gaan we het complex Meerweidenlaan (Velsen-Noord) 

aanpakken. 

Iedere dag merken we de gevolgen 

van de klimaatverandering. De laatste 

jaren hebben we te maken gehad met 

extreme regen maar ook grotere  

periodes van droogte en hogere 

temperaturen. Zo zaten we dit jaar 

in februari al op de terrassen in het 

zonnetje, maar stonden de tuinen in 

maart blank van de vele regen. Deze 

uitersten hebben gevolgen voor 

onze leefomgeving, waar we met zijn 

allen bij moeten blijven stilstaan. Met 

regelmaat staan poorten en straten 

blank en kan het overtollige water niet 

zijn weg vinden. Een van de oorzaken 

zijn “grijze tuinen”, de tuin die volledig 

bestraat is.

Alle beetjes helpen
Ook u kunt helpen om de gevolgen 

van de klimaatverandering aan te  

pakken door meer groen in uw tuin 

toe te passen. Door middel van enkele simpele aanpassingen zorgt u ervoor dat 

het water een weg kan vinden tot in de grond. Vooral bij extreme regen is dat 

erg belangrijk. Een ander voordeel is dat groen koelte brengt bij hitte. In stede-

lijke gebieden met weinig groen is het vaak een paar graden warmer in de zomer. 

Planten houden de tuin koel en aangenaam.

Enkele tips die makkelijk toepasbaar zijn:

 • Groen in de tuin of plant enkele struiken: leg een groenstrook met gras 

aan de zijkant van de tuin aan. 

 • Regenton: het water wordt opgevangen als het regent, wat het riool  

ontlast en tegelijkertijd is er een watervoorraad voor de drogere perioden.

 • Lichtgekleurde bestrating: om te voorkomen dat het terras heet wordt. 

Grijze en zwarte tegels zijn in de mode, maar heeft als nadeel dat het 

zomers heel heet kan worden, waardoor de temperatuur stijgt.

 • Gras of kunstgras: dit laatste heeft geen water nodig en er hoeft niet meer 

gemaaid te worden. Voordeel is dat water ter plekke door kunstgras de 

grond in zakt.

Aanpassingen zijn noodzakelijk om de effecten van de klimaatsverandering 

tegen te gaan. Helpt u ook mee om de gevolgen van de klimaatverandering te 

beperken? Heeft u uw tuin al aangepakt of heeft u goede ideeën? Dan horen we 

dat graag! U kunt uw idee per mail aan ons toesturen: info@velisonwonen.nl. 

Wellicht plaatsen we een foto van uw tuin in onze volgende nieuwsbrief.

Waterafvoer plaatsen in achterpaden
Door de steeds zwaardere regenbuien is er ook bij een aantal complexen  

sprake van wateroverlast bij de achterpaden. Velison Wonen pakt dit jaar bij  

200 eengezinswoningen de achterpaden aan. We plaatsen een waterafvoer, 

herstellen de verzakte bestrating en brengen verlichting aan. Waar nodig  

vervangen we de schuttingen. We hopen dat door het aanpakken van de  

achterpaden in combinatie met misschien wat meer groen in uw tuin de water-

overlast tot een minimum kan worden teruggebracht. De bewoners waarbij de 

achterpaden worden aangepakt zullen op tijd geïnformeerd worden over de 

werkzaamheden.

Werkt u ook mee aan een  
klimaatbestendige tuin?

We hopen natuurlijk dat u veel plezier 

heeft aan uw tuin, misschien van de 

zomer al met wat meer groen. Nog 

even en de terrasmeubels kunnen 

weer naar buiten en de BBQ krijgt 

weer een plekje in de tuin. Voor veel  

mensen is de zomer een fijne periode.  

Lekker naar buiten, een feestje in de 

tuin of BBQ’en. Helaas kan daar soms 

Heeft u een brief gehad, maar nog geen afspraak voor een 

woningopname kunnen maken?

U hoeft zelf geen contact meer op te nemen om uw 

woning te laten opnemen. Later dit jaar berichten wij u 

wanneer de adviseur bij u langs wil komen. Heeft u vragen 

of wilt u uw contactgegevens wijzigen, dan kunt u een 

mail sturen naar info@velisonwonen.nl.

ook wel wat overlast van worden ondervonden. Wat voor de één plezier  

oplevert kan voor de ander soms lastig zijn. Probeer over en weer begrip en 

rekening met elkaar te houden. Hieronder enkele tips die daarbij kunnen  

helpen:

 • Stel uw buren op de hoogte als er een feestje of BBQ is of nodig ze  

gezellig uit.

 • Stel de BBQ zo op dat uw buren geen last hebben van rook of etensgeuren.

 • Zorg dat er in de nachtelijke uren geen lawaai meer uit de tuin komt.

 • Zet de muziek zacht, zodat alleen u het hoort.

Velison Wonen wenst u een mooie zomer!

Een fijne zomer!

Iedere huurwoning in Nederland moet voorzien zijn van een energielabel.  

Het energielabel geeft aan hoe zuinig uw woning omgaat met energie in  

vergelijking met andere woningen van hetzelfde type. Velison Wonen moet 

eens in de tien jaar het energielabel van haar woningen (opnieuw) vaststellen.  

Hiervoor werkt Velison Wonen samen met het bedrijf PVM. De adviseur van 

PVM komt langs om te kijken naar de energetische staat van de woning. Hij 

stelt vast welk energielabel de woning heeft. 

Heeft uw woning al een 
energielabel?
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Post op het oude adres

Velison Wonen stuurt geen 
acceptgirokaart meer 

Regelmatig wordt Velison Wonen 

gebeld door oud huurders met het 

verzoek om post op te kunnen halen 

die nog in hun vorige woning ligt. 

Helaas moeten we deze huurders 

teleurstellen. Wij geven geen sleutels 

mee nadat u ze na de eindinspectie 

aan de opzichter heeft gegeven.

Regel op tijd uw 
adreswijziging
Wij adviseren u daarom om bij een 

verhuizing ruim van te voren het 

doorsturen van uw post naar uw 

nieuwe adres te regelen. Dat kan 

bijvoorbeeld met de verhuisservice 

van PostNL. Ook kunt u via deze 

service makkelijk uw adreswijziging 

Omdat wij overgaan naar het digitaal 

verzenden van onze post, is Velison 

Wonen gestopt met het versturen van 

de bekende gele acceptgirokaart.

U heeft de volgende betaalmogelijk-

heden:

 • De makkelijkste manier: betalen via een automatische incasso.

 • U maakt het te betalen bedrag over via een overschrijving bij uw bank.

 • U kunt direct via iDEAL betalen als u van ons een brief heeft gekregen met 

een betaalverplichting, zoals bijvoorbeeld de maandelijkse huur.

 • U kunt het bedrag pinnen op kantoor (zonder afspraak van maandag t/m 

vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur).

doorgeven aan organisaties, zoals uw verzekeraar, bank en telecomprovider. 

Organisaties hebben soms tot een maand de tijd nodig om uw verhuisgegevens 

te kunnen verwerken. Om er zeker van te zijn dat u geen bedrijven of instanties 

vergeet in te lichten, is het handig om een overzicht hiervan te maken. Zo kunt 

u checken of u alle organisaties waar u mee te maken heeft, informeert over uw 

adreswijziging. 

Het is voor ons belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. We 

willen graag weten wat we goed doen, maar ook wat volgens u beter kan. Met 

het KWH-Huurlabel onderzoeken we dit. KWH, het kwaliteitscentrum voor 

woningcorporaties, voert dit onderzoek uit onder onze huurders. Vinden veel 

huurders dat wij het goed doen, dan krijgen wij het keurmerk KWH-Huurlabel. 

In onze volgende nieuwsbrief komen we hier uitgebreid op terug en laten we 

zien wat we goed doen en wat beter kan.

Helpt u ons mee onze dienstverlening te verbeteren?

Werken met het KWH-Huurlabel wil niet zeggen dat alles  

perfect verloopt. Misschien bent u ergens ontevreden over? 

Laat het ons weten. Zo kunnen wij verder verbeteren. 

Wij hebben opnieuw het KWH-Huurlabel gehaald

De Huurdersraad aan het woord

Jaarvergadering
Het is ieder jaar weer een verrassing hoe en of onze jaar-

lijkse huurdersvergadering bezocht zal worden. Omdat de 

opkomst vaak aan de teleurstellend lage kant was, hebben 

wij zelfs in 2017 besloten dat de kosten niet tegen de baten 

opwogen en ervoor gekozen geen huurdersvergadering uit 

te roepen. Maar dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. 

De Huurdersraad heeft contact met de achterban nodig, 

en het is belangrijk dat zij zichtbaar en benaderbaar is. Daar 

is een jaarvergadering natuurlijk de uitgelezen gelegenheid 

voor. Daarom hebben wij in 2018 toch de handschoen 

weer opgepakt om u, huurders van Velison Wonen, op te 

roepen om onze vergadering bij te wonen.

En wat heeft u daar geweldig gehoor aan gegeven! In 2018 

zijn bijna 50 huurders aanwezig geweest! 

Dit is bijna het dubbele van wat er voorgaande jaren deel 

heeft genomen en wij waren dan ook aangenaam verrast.  

Natuurlijk zullen wij proberen dat resultaat dit jaar te 

overtreffen, dus noteer alvast in uw agenda dat de jaarlijkse 

huurdersvergadering van De Huurdersraad zal plaatsvinden 

op woensdag 18 september. Uiteraard zult u tegen die tijd 

een uitnodiging ontvangen.

Individuele (onderhouds-) 
klachten
Het komt zo nu en dan voor dat huurders een klacht heb-

ben over hun woning. Of over bijvoorbeeld het onderhoud 

daaraan en daarvoor de Huurdersraad benaderen om de 

klacht opgelost te krijgen. Hoewel wij goed kunnen  

begrijpen dat dit niet altijd duidelijk is, is de Huurders-

raad niet het orgaan dat individuele klachten behandelt. 

De Huurdersraad behandelt voornamelijk beleidsmatige 

onderwerpen die effect op alle huurders hebben of een 

belangrijk deel ervan. 

In eerste instantie is Velison Wonen uw eerste aanspreek-

punt wanneer u een (onderhouds-)klacht heeft. Zij zullen 

uw klacht registreren en met u in gesprek gaan om tot een 

oplossing te komen. Helaas komt het ook soms voor dat u 

er samen niet uit kunt komen. In dat geval is het raadzaam 

na te gaan of er een Bewonerscommissie actief is in uw 

complex, die u kan bijstaan. 

Ook bestaat de mogelijkheid de Huurcommissie in te 

schakelen. Dit is een landelijke organisatie die in bepaalde 

gevallen kan bemiddelen of adviseren, of zelfs een bindende  

uitspraak kan doen over een klacht. Meer informatie kunt u 

vinden op www.huurcommissie.nl.

Voorgaande neemt echter niet weg dat wij evengoed 

graag door u geïnformeerd worden. Zeker als u tegen 

zaken aanloopt die betrekking hebben op het beleid. Wij 

staan altijd open voor uw vragen en zijn u graag van dienst 

zijn om u verder op weg te helpen.

Huurbevriezing of -verlaging
De Woonbond heeft een speciaal loket geopend voor 

huurders die mogelijk in aanmerking komen voor huur- 

bevriezing of huurverlaging*). Heeft u een laag inkomen 

(laag genoeg voor huurtoeslag) en een hoge huur, kunt u 

via onderstaande link controleren of u hiervoor in aanmer-

king komt: 

www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact  

opnemen met ons secretariaat: 

e-mail: hrvelisonwonen@outlook.com, of telefonisch: 

0255 513 860

Namens St. Huurdersoverleg Velison Wonen,

E. Otter

Secretariaat

Wat is KWH?
KWH is het kwaliteitscentrum 

voor woningcorporaties. KWH 

helpt corporaties om samen 

met huurders te werken aan 

goede dienstverlening. Dat doet 

KWH door voor corporaties de 

waardering van huurders voor 

de dienstverlening van hun 

corporatie te onderzoeken.

*) De Woonbond heeft samen met Aedes, de koepel- 

organisatie van woningcorporaties, een voorstel gemaakt 

waarin het mogelijk is om huurders met een huur boven 

de aftoppingsgrens een tijdelijke huurkorting tot de 

aftoppingsgrens te geven. Dit voorstel staat in het zoge-

naamde Sociaal Huurakkoord. De tijdelijke huurkorting 

moet jaarlijks aangevraagd worden. Stijgt je inkomen 

boven de huurtoeslaggrens, dan raak je de tijdelijke  

huurkorting weer kwijt. 

Het is op dit moment echter nog niet wettelijk mogelijk 

om een tijdelijke huurkorting te geven. Velison Wonen 

zal daarom bij de huurverhoging 2019 niet overgaan tot 

huurverlaging of huurbevriezing. De minister heeft de 

Kamer laten weten een aanpassing in de wet te  willen 

onderzoeken waarbij dit onderdeel van het Sociaal Huur-

akkoord vanaf 1 juli 2020 mogelijk zou kunnen worden.
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Wat is een WMO-woning? 
en hoe komt u er voor in aanmerking 

Wat is een zorgwoning? 
en hoe komt u er voor in aanmerking 

Verklaring symbolen op 
mijnwoonservice.nl

Wie kunnen in aanmerking komen?
Inwoners van de gemeente Velsen voor wie de huidige woning door lichame-

lijke of psychische beperkingen niet meer geschikt is en naar een aangepaste 

woning moeten verhuizen. 

Wat moet ik doen om voor een WMO-
woning in aanmerking te komen?
Om in aanmerking te komen voor een WMO-woning kunt u contact opnemen 

met de gemeente Velsen afdeling Woonbemiddeling. 

De afdeling Woonbemiddeling van de gemeente Velsen is bereikbaar op  

telefoonnummer 0255 567 200 of per email: info@velsen.nl. 

 

De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een WMO-woning. Als dat 

het geval is, krijgt u een WMO-indicatie.

Wie kunnen in aanmerking komen?
Mensen die zorg nodig hebben of 75 jaar en ouder zijn, kunnen voor een 

zorgwoning in aanmerking komen. De wachttijd voor een zorgwoning hangt 

af van de inschrijfduur, persoonlijke voorkeuren voor een bepaalde woning en 

eventuele voorrang door medische indicatie of sociale urgentie. 

In de gemeente Velsen hebben de volgende locaties het label ‘zorgwoning’:

Bij het woningaanbod op mijnwoonservice.nl is bij 

bepaalde woningen een icoontje toegevoegd met  

specifieke informatie over de woning. Door op het icoontje 

te staan wordt de informatie zichtbaar. Het kan u helpen 

om op woningen te reageren die bij uitstek geschikt zijn  

en passen bij uw persoonlijke omstandigheden. 

Hieronder staan enkele icoontjes als voorbeeld.

De gemeente plaatst kandidaten  

met een WMO-indicatie voor een 

aangepaste woning op een wacht-

lijst. Op volgorde van de plaats op 

de wachtlijst en op basis van de 

geschiktheid van de woning voor 

de kandidaat, biedt de gemeente de 

woning aan. Dat is altijd maatwerk. 

De drie woningcorporaties  

Velison Wonen, Brederode Wonen 

en Woningbedrijf Velsen bieden 

de beschikbare benedenwoningen 

en aangepaste woningen aan de 

gemeente aan om te bemiddelen.

Zorgaanbieder
Inschrijven voor een zorgwoning  

in Velsen gaat via Zorgbalans.  

Bereikbaar via 088 1189 201  

of e-mail  

infopunt@zorgwoningenvelsen.nl. 

Zorgwoning in  
de regio, buiten 
Velsen

Als u op zoek bent naar een  

huurwoning met zorg in Haarlem, 

Heemstede, Bloemendaal of  

Zandvoort kunt u zich inschrijven  

via www.mijnwoonservice.nl.

Een WMO-woning is een sociale huurwoning die door aanpassingen beter  

toegankelijk is (gemaakt) voor mensen met een beperking. Er zijn  

bijvoorbeeld geen drempels in de woning of er is een traplift aanwezig. 

Een zorgwoning is een zelfstandige woning waar zorg gegeven kan worden  

die vooral gericht is op oudere mensen. De woningen zijn dan ook te vinden 

in de nabijheid van een verzorgings- of buurthuis waar je als bewoner van een 

zorgwoning gebruik kunt maken van de dagactiviteiten.

Afbeelding Website omschrijving Afbeelding Website omschrijving

Woning zonder aanpassingen.

Geschikt voor mensen met een rollator. 
Er is een brede toegang tot de woning 
en/of het gebouw, ook de deuropeningen 
in de woning zijn breed, een eventuele 
helling is niet steil, de toegangsdeuren 
gaan automatisch open en er is een ruime 
lift aanwezig.

Appartement op de begane grond of 
bereikbaar per lift. Geen hoge drempels 
of treden die de toegang belemmeren. 
Geschikt voor mensen die slecht ter been 
zijn, maar geen hulpmiddelen nodig heb-
ben.

Geschikt voor mensen met een rolstoel: 
deuren, gangen en liften zijn zo groot en 
breed dat u gemakkelijk kan bewegen met 
een rolstoel. Ook de keuken en badkamer 
zijn groot genoeg om in te draaien en de 
douche heeft geen verhoogde instap.

Corporatie Locatie Zorgaanbieder

Woningbedrijf 
Velsen

Huis ter Hagen Driehuis Zorgbalans

Velison Wonen De Hofstede Velserbroek Zorgbalans

Velison Wonen De Schulpen Velsen-Noord Zorgbalans

Woningbedrijf 
Velsen

Het Zeewijk-
plein

IJmuiden Zorgbalans

Wat is een seniorenwoning? 
en hoe komt u er voor in aanmerking 

Wie kunnen in aanmerking komen?
De seniorenwoningen worden aangeboden via www.mijnwoonservice.nl. 

Reageren op een woningadvertentie met dit leeftijdslabel geeft kandidaten in 

die leeftijdscategorie voorrang. Natuurlijk moet de kandidaat ook aan de andere 

criteria die in de advertentie genoemd worden, voldoen. 

Voor een overzicht van de seniorenwoningen in Velsen kunt u terecht op de 

website van Velison Wonen:  

www.velisonwonen.nl/aanbod/wonen-en-zorg/zorgwoningen.

Een seniorenwoning is een zelfstandige woning die geschikt is voor ouderen. 

Het gaat om benedenwoningen of woningen bereikbaar met een lift.  

De woningen kunnen een leeftijdslabel hebben van 55+ of van 65+. 



12

Colofon
Bezoekadres
Velison Wonen

Sluisplein 25
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Postadres 
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1970 AJ IJMUIDEN

Telefoonnummer 
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www.velisonwonen.nl
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Openingstijden
Zonder afspraak

Ma t/m vrij van 8.30 - 12.30 uur 

Op afspraak

Ma t/m do na 13.00 uur

Bankrekening
NL 75 BNGH 0285 1613 50

Redactie en lay-out
Velison Wonen

le bureau, Hoorn

Fotografie
Velison Wonen

HVC

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

De nieuwsbrief van Velison Wonen verschijnt 3 keer per jaar.

Handige informatie voor huurders

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. 

Melden van glasbreuk
 
Indien u via Velison Wonen verzekerd bent voor 

glasschade kunt u glasbreuk rechtstreeks melden aan: 

De Glaslijn 0800 0205 050.

Een verandering aan uw woning aanbrengen
Heeft u plannen om iets te veranderen aan uw 
woning? Misschien is nieuw behang op de muren voor 
u genoeg. Maar het kan ook zijn dat u ingrijpendere 
werkzaamheden wilt uitvoeren. Om op de hoogte te 
zijn van wat Velison Wonen op dat gebied is toe staat, is 
het belangrijk dat u altijd eerst contact onze technische 
afdeling opneemt op telefoonnummer 0255 535 786. 

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.

Storing aan uw CV?

Dit kunt u 24 uur per dag rechtstreeks doorgeven aan 

de installateur. 

Woont u in IJmuiden? Dan belt u Firma Bonarius op 

telefoonnummer 088 1151 313

Woont in Santpoort-Noord, Velserbroek of Velsen-

Noord? Dan belt u Firma Gasservice Kennemerland op 

telefoonnummer 0251 245 454.

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.


