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Mooie initiatieven
We zijn al een paar maanden onderweg in 2021 en er zijn 

mooie initiatieven genomen om onze huurders te onder-

steunen en maatwerk te leveren in wonen. Een ambitie die 

we met elkaar hebben afgesproken in ons Ondernemings-

plan 2021-2025 met als missie “Meedoen in IJmond, door 

maatwerk in wonen”. Dat doen we bijvoorbeeld met een 

verhuisregeling voor oudere bewoners die graag vanuit 

een eengezinswoning naar een gelijkvloerse woning willen 

verhuizen of door het verbeteren van woningen, zodat ze 

voldoen aan de duurzame wensen van deze tijd. Maar ook 

door te werken aan een betere dienstverlening en door 

afspraken te maken over een rechtvaardig huurbeleid. 

Meer hierover leest u verderop in dit blad. 

Onze medewerkers werken hard in deze toch wel vreemde 

tijd om onze doelen te realiseren. We zijn ons bewust dat 

we niet alles in een keer kunnen doen. We zetten stap voor 

stap de veranderingen in die we ons in het nieuwe Onder-

nemingsplan hebben voorgenomen. Want alles verandert 

om ons heen en ook wij veranderen mee. Soms gaat het 

misschien nog niet zoals we het samen zouden willen. Laat 

het ons gerust weten als het beter kan. 

Kom binnen!
Bij veranderen hoort ook een nieuwe naam voor ons 

bewonersblad: ‘Kom Binnen!’ Kom binnen, staat voor 

binnenkomen in de maatschappij, in de buurt en met je 

directe buren. Want wonen gaat verder dan alleen de 

woning, we willen ook meedoen in de maatschappij. Maar 

het staat ook voor de verbinding die Velison Wonen zoekt 

met bewoners en het luisteren naar hun wensen. Om 

onze bewoners te leren kennen, komen we ook graag bij 

hén binnen. In ons blad leest u daarom ook verhalen van 

bewoners zelf. Zo mochten we een kijkje nemen in de 

Atelierwoningen in Velserbroek en gingen we op de koffie 

bij de familie Plug die verhuisde van groot naar beter. Kom 

ook binnen bij Velison Wonen: We stellen twee nieuwe 

enthousiaste collega’s aan u voor. En we hopen dat als de 

maatregelen het weer toelaten we u ook weer bij ons op 

kantoor kunnen verwelkomen.

Samenwerken
Om onze doelen te halen, werken we graag samen; samen 

met onze medewerkers, huurdersraad en stakeholders. De 

afgelopen maanden hebben we samen mooie resultaten 

gehaald waarover u meer leest in dit blad. Zo ligt er een 

mooi convenant Huurbeleid en hebben gemiddeld respec-

tievelijk 82% en 76% van de bewoners ‘ja’ gezegd tegen de 

verduurzaming van de Bloemenbuurt in Santpoort-Noord 

en het Guldewagenplantsoen in Velsen-Noord. 

Ik wens u veel leesplezier!

Eric van Kaam, 

Directeur-bestuurder Velison Wonen

Al sinds een aantal maanden versturen internetcriminelen  

nepberichten (e-mail en sms) waarin ze ten onrechte de 

naam van WoningNet gebruiken.

In het bericht staat bijvoorbeeld dat u de verlengings-

kosten van uw inschrijving bij WoningNet moet betalen. 

Maar er zijn ook berichten in omloop waarin ze vragen 

om uw inschrijving te activeren voor 0,01 cent om te 

voorkomen dat WoningNet uw inschrijving sluit. 

Wij adviseren u dringend om niet op de link te klikken  

en de zender te blokkeren en/of op de zwarte lijst te  

zetten!

Heeft u vragen over phishing of heeft u zelf een phishing 

bericht ontvangen?  

Lees op https://www.woningnet.nl/phising wat u kunt 

doen. 

Of bel het gratis informatienummer 0800 0202 562.

Blijf alert op nepberichten  
rond WoningNet (Woonservice)
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Maatwerk in wonen 
Velison Wonen ondersteunt haar 

huurders in maatwerk in wonen, zodat 

ze mee kunnen blijven doen in een 

samenleving die snel verandert. We 

zijn er voor huurders die meer willen 

en kunnen bijdragen aan hun buurt. 

Maar ook voor huurders die alleen 

maar zelfstandig kunnen wonen met 

zorg en maatschappelijke onder-

steuning. Voor kwetsbare huurders 

is Velison Wonen een schakel tussen 

wonen, zorg en ondersteuning. 

Kom binnen! 
Bij Velison Wonen zoeken we verbin-

ding met de bewoners. Niemand weet 

tenslotte beter wat de huurders nodig 

hebben dan de huurders zelf. Daarom 

betrekt Velison Wonen de huurders bij 

renovatie- of onderhoudsprojecten. 

Ook voor het samen leven in buurten 

is betrokkenheid van bewoners van 

belang. Hoe ervaren huurders hun 

woonsituatie? Hoe zien zij hun toe-

komst? Wat zijn hun wensen en hun 

bedenkingen? Kom binnen, zeggen 

wij tegen onze bewoners. Kom binnen 

bij ons met uw wensen, wij luisteren 

er naar. Niet elke droom van iedere 

huurder kan direct worden waarge-

maakt. Maar goed luisteren en oppak-

ken wat wel mogelijk is: dat zeker. Wij 

doen mee met maatwerk in wonen.

In ons nieuwe ondernemingsplan staat meedoen centraal

Kom binnen! bij het nieuwe  
Velison Wonen
Begin 2021 presenteerden wij ons nieuwe ondernemingsplan. Hierin staan 

onze ambities voor 2021-2025. In het plan staat ‘meedoen’ centraal. Velison 

Wonen wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet 

en ertoe doet. Meedoen ongeacht leeftijd, afkomst, gezinssamenstelling,  

inkomen of levensfase. 



4

Beter een goede buur dan een 
verre vriend

Dat blijkt als we op bezoek zijn bij Norbert Wille en Sylvia 

Blickman. Twee kunstenaars en goede buren die, ieder 

al 30 jaar, wonen in een eigen Atelierwoning van Velison 

Wonen in Velserbroek. Woningen speciaal gebouwd voor 

kunstenaars, met een atelier op de benedenverdieping met 

veel lichtinval. Zodra je de woningen binnenstapt word 

je omarmd door mooie kunst op een heerlijke werkplek, 

grenzend aan een fijne groene tuin. 

Ruimte in de duurzame tuin
“We hebben ervoor gekozen om geen schutting te 

plaatsen tussen onze woningen. Zo is er ruimte voor een 

groene duurzame tuin met een fijne gezamenlijke zitplek 

omringd door een druivenrank meegenomen uit Italië” 

vertelt Sylvia. “In het begin was het wennen in de  

Velserbroek. Ik kwam van een boerderij dus dat was even 

schakelen, maar nu wil ik hier niet meer weg. De nieuw-

bouw is een beetje uit de wijk, er is groen en bomen voor 

in de plaats gekomen en vanuit mijn woning kan ik heerlijk 

wandelen in een nog altijd landelijke omgeving met 

Spaarndam in de nabijheid.” Norbert vult aan: “Velserbroek 

is een fijne plek om te wonen. En deze Atelierwoning 

maakt dat er een goede balans is tussen wonen en werken, 

zodat ik geïnspireerd kan werken aan mijn kunstobjecten.” 

“Hoewel we goede buren hebben, heb ik toch ook nog 

wel de wens dat er in de toekomst weer meer kunstenaars 

in de Atelierwoningen komen wonen. Zodat misschien de 

tuin nog verder uitgebreid kan worden, er op het bankje 

gesproken kan worden over de filosofie van kunst in een 

fijne duurzame woonomgeving.“

Ben je van beroep kunstenaar en heb je in de toekomst 

interesse in een Atelierwoning in Velserbroek dan horen 

we dat graag. Voor meer informatie kan je contact  

opnemen met onze verhuurmakelaar Judith van Strien 

0255 535 786.

Kwetsbaarheid
Ondanks dat beide kunstenaars verschillende kunst maken, 

zit er in hun beide kunstwerken een kwetsbaarheid. Waar 

Norbert met grove materialen abstract en wiskundig werkt 

aan doeken en 3d kunstvoorwerpen, hebben de sieraden 

en objecten van Sylvia iets verfijnds en lijken de bladeren 

die ze gebruikt en verwerkt in haar sieraden bijna echt. 

Sylvia heeft na haar opleiding goud en zilversmeden de 

Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam gevolgd in de 

vormgeving van metalen en kunststoffen. Haar ambitie 

ligt bij het maken van sieraden en objecten. In haar werk 

laat ze de kwetsbaarheid van de natuur terugkomen. Haar 

inspiratie haalt ze uit mensen, dieren en planten. “Een 

sieraad is niet per definitie alleen bedoeld om te dragen, 

sommige objecten kunnen ook heel mooi staan in een kast 

of aan de muur” vindt Sylvia. Naast dat Sylvia werkt vanuit 

haar Atelierwoning in Velserbroek, heeft ze ook nog een 

atelier midden in hartje Haarlem aan de Nieuwe Kruisstraat 7,  

waar ze regelmatig naartoe fietst. Hier exposeert ze haar 

werk en is iedereen van harte welkom. Haar werk is ook te 

bewonderen bij diverse galeries in binnen- en buitenland.  

Ze exposeert vanaf eind juni bij Galerie de Kapberg in 

Egmond aan den Hoef en vanaf half juli in het Flower Art 

museum in Aalsmeer.

Wiskundige abstractie
Al snel bleek dat Norbert na zijn studie meer inspiratie 

haalde uit schilderen dan de richting van zijn opleiding in 

interieur architectuur en meubel design. Hier kon hij beter 

zijn creativiteit en ambities in kwijt. Zijn kunst vertelt een 

verhaal, zo raakte hij geïnspireerd door de toepasbaarheid 

van de wiskundige formule van de rij van Fibonacci. Deze 

rij heeft interessante eigenschappen en verbanden die 

Norbert terug laat komen in zijn kunst. Het heeft geresul-

teerd in een serie werken. Momenteel werkt Norbert aan 
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Huurbeleid
De opbouw van de huurprijzen heeft de afgelopen jaren voor veel vragen 

gezorgd. Sinds de Energie Index, de WOZ-waarde en de inkomenscategorie in 

de huurprijzen mee verrekend moesten worden is dit een ingewikkeld systeem 

geworden, waardoor veel huurders met vragen bij ons terecht kwamen. Wij 

konden in veel gevallen hun vragen niet goed beantwoorden of uitleg geven, 

want ook voor ons was het niet altijd even duidelijk. Hoe moeilijk is het om uit 

te leggen waarom huurder 1 een andere huurprijs betaalde dan buurman huur-

der 2, terwijl zij ongeveer even lang een zelfde soort woning huurden, dezelfde 

huishoudelijke situatie hadden en ongeveer een gelijk inkomen hadden?

Bij de besprekingen over de jaarlijkse huurverhoging kwam dit punt steeds weer 

terug, want hoe kun je vragen van huurders beantwoorden als het systeem zo 

ingewikkeld is? 

De Huurdersraad heeft daarom bij diverse gelegenheden gepleit voor een 

nieuw en ook rechtvaardiger systeem, dat eenvoudiger is en vooral beter  

uitlegbaar. 

Velison Wonen heeft daar gehoor aan gegeven en daarom is er een werkgroep 

samengesteld, die onder leiding van een extern bureau een nieuw huurbeleid 

moest gaan ontwikkelen. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van 

verschillende afdelingen van Velison Wonen en vertegenwoordigers van de 

Huurdersraad. Hun opdracht was tot een nieuw huurbeleid te komen op basis 

van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. 

Het resultaat mag er zijn. De werkgroep heeft een nieuw huurbeleid ontwikkeld, 

waarbij huurprijzen van gelijksoortige woningen in de toekomst gefaseerd meer 

en beter gelijksoortige huurprijzen krijgen. Natuurlijk zullen er altijd verschillen 

blijven bestaan vanwege het door de landelijke overheid voorgeschreven pas-

send toewijzen en ook vanwege toegepaste woningverbeteringen, die niet in 

alle woningen hebben plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan een op verzoek 

van de huurder extra aangebracht toilet op de bovenverdieping, waar een kleine 

extra huurverhoging tegenover staat. Maar ook door de zogenaamde inkomens- 

afhankelijke huurverhogingen zijn er verschillen in huur ontstaan.

Dit nieuwe huurbeleid is in principe vastgesteld voor 5 jaar en er zal tussentijds 

een evaluatie plaatsvinden van de uitwerking.

Door de landelijke overheid is besloten, dat de huren in de sociale sector dit jaar 

niet verhoogd zullen worden. Als huurder van een sociale huurwoning zult u 

dus pas vanaf volgend jaar iets merken van de wijzigingen in het beleid. Tegen 

die tijd zal daar uiteraard nog voldoende aandacht aan geschonken worden.

Verhuurderheffing
Op initiatief van AEDES, de overkoe-

pelende organisatie van woning-

bouwcorporaties, hebben de corpo- 

raties in Velsen een gezamenlijke 

brief geschreven aan de informateur/

formateur mw. drs. M. (Mariëtte) 

Hamer met het dringende verzoek de 

verhuurderheffing af te schaffen. De 

verhuurderheffing legt beslag op 2 tot  

3 maanden van de huuropbrensten 

per jaar. Door de afschaffing van 

de heffing kunnen corporaties dit 

geld investeren in verduurzaming 

en nieuwbouw en hun taken beter 

uitvoeren. De huurdersraden onder-

steunen deze dringende oproep om 

de heffing af te schaffen en om dat 

aan de (in)formateur te laten blijken 

is de brief tevens door de betrokken 

huurdersraden ondertekend.

Wilt u ons team 
komen versterken?
Neem dan vooral contact met ons op 

voor meer informatie! Onze voorkeur 

gaat hierbij vooral uit naar huurders 

uit Velsen-Noord, Santpoort en  

Velserbroek.

 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of 

interesse in een functie binnen de 

Huurdersraad, dan kunt u contact 

opnemen met ons secretariaat.

E. Otter, Secretariaat St. Huurders-

overleg Velison Wonen

hrvelisonwonen@outlook.com 

abstracte 3d objecten waarbij de liefde voor de natuur en 

het Nederlandse landschap naar voren komen. Hij maakt 

hierbij veel gebruik van oude houten materialen.

Norbert werkt en exposeert op dit moment vanuit zijn  

Atelierwoning in Velserbroek. Hij hoopt dat als de corona- 

maatregelen het toelaten hij weer kan exposeren in binnen-  

en buitenland. Zijn eerstvolgende exposite staat gepland 

eind september bij Schok Art in Schoorl. 

Kom binnen!
Mogen we ook bij jou binnenkijken? 

Heb je een mooi beroep, hobby, sportcarrière, een  

bijzondere woning of iets leuks wat je graag zou willen 

vertellen in ons bewonersblad neem dan gerust eens  

contact met ons op communicatie@velisonwonen.nl.

Uit de Huurdersraad
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Bij een groot deel van onze wooncomplexen is onderhoud 

nodig aan de achterpaden. We pakken het grondig aan. 

De achterpaden worden klimaatbestendig en krijgen een 

nieuwe uitstraling. De naam Slimme stegen verwijst naar 

het slim omgaan met regenwater en het hergebruiken van 

de materialen.

De afgelopen tijd hebben wij en een aantal bewoners 

verschillende materialen uitgeprobeerd met een speciaal 

aangelegde proefstrook. In de steeg tussen de Wardenaar-

straat en de Ir. Krijgerstraat in Velsen-Noord legden we 

verschillende soorten materialen aan voor de bestrating, 

erfafscheidingen, groen en verlichting. Met de ervaringen  

van de proefstrook konden we een standaardpakket 

samenstellen.

Jeroen Molenkamp, manager Vastgoed bij Velison Wonen 

is blij dat er binnenkort gestart wordt met de verbetering 

van de achterpaden: “Als woningcorporatie werken we 

hard aan het energiezuiniger maken van onze huizen, maar 

we kunnen ook een belangrijke rol spelen in het klimaat-

bestendig maken van de omgeving rondom de huizen. 

Zo kunnen we met slimme oplossingen voor plaatselijke 

afvoer van regenwater het probleem van wateroverlast 

in de achterpaden aanpakken en tegelijk verdroging en 

verzakking van de bodem verminderen. Maar we kijken we 

ook naar uitstraling van de achterpaden en de verbetering 

van veiligheid. Bijvoorbeeld door het achterpad te verlich-

ten en daar waar voldoende ruimte is extra groen aan te 

leggen.”

Het project Slimme stegen begint na de zomer in Velsen-

Noord. De komende jaren gaan we door met de overige 

achterpaden binnen ons bezit die hard toe zijn aan een 

opknapbeurt. 

Make-over voor achterpaden met 
project Slimme stegen
De komende jaren gaan we de kwaliteit  
van achterpaden in verschillende 
wooncomplexen verbeteren. We  
werken hiervoor samen met twee 
groenbedrijven: De Bie Groen en 
Compeer Infra. We noemen het  
project Slimme stegen.

Een bewoner vertelt:
 “Ik ben erg blij met de aanpak van de achterpaden en 

zeker in samenspraak met bewoners. Ik houd zelf met 

mijn directe buren ons stukje steeg netjes bij, en ik hoop 

dat meer mensen dit gaan doen.”
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Meer groen in de tuin en minder 
tegels, een goed idee!
Het klimaat verandert. Het weer wordt 

extremer. Soms is er sprake van lang-

durige droogte en soms juist weer van 

hevige regenbuien die voor water-

overlast zorgen. Ons voorbereiden op 

de gevolgen van klimaatverandering 

noemen we klimaatadaptie. Ook u 

kunt meehelpen aan een klimaat- 

bestendige leefomgeving door uw 

tuin te vergroenen met beplanting. 

Vijf redenen om 
uw tuin groener te 
maken:

 • een prettiger groene sfeer

 • zon en schaduw in de tuin

 • koeler in een hete zomer

 • beter voor de natuur

 • minder wateroverlast

Met een paar  
makkelijke tips 
kunt u al veel doen

Wilt u ook graag een toekomst- 

bestendigere tuin? Hier volgen een 

aantal tips:

 1. Plant meer groen aan, zowel in 

uw achtertuin als in uw voortuin. 

Beplanting zorgt voor het beter 

wegzakken van regenwater, is 

goed voor de natuur en zorgt 

voor een prettige sfeer. Boven-

dien zorgen planten voor  

vocht in de lucht, zo kunt u 

ook in hete zomers van uw tuin 

genieten.

 2. Minder verharding zorgt dat  

het regenwater kan wegzak-

ken in de grond. Dit voorkomt 

uitdroging en verzakking.

 3. Als u toch verharding aanlegt, 

zorg er dan voor dat deze 

waterdoorlatend is. U kunt bij-

voorbeeld grind kiezen, of een 

steen met een brede voeg.

Meer informatie over het vergroenen 

van uw tuin vindt u op  

www.huisjeboompjebeter.nl en  

www.steenbreek.nl.

Tuin met meer groen en minder verharding

• niet natuurvriendelijk

• te warm in de zomer

• meer wateroverlast en verzakking

Verharde tuin

• zon én schaduw in de tuin

• een prettige groene sfeer

• beter voor de natuur

• koeler in een hete zomer

• minder wateroverlast
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Bloemenbuurt

Guldewagenplantsoen

Om het plan uit te kunnen voeren was van 70% van de 

bewoners een akkoord nodig. Voor beide projecten is 

gelukkig veel steun van de bewoners. We willen dan ook 

heel graag aan de slag. Eind augustus hopen we te kunnen 

starten met de werkzaamheden. We kijken uit naar een 

mooie samenwerking met bewoners!

Uitgebreid pakket aan  
maatregelen

We gaan de kwaliteit van de woningen grondig verbeteren  

en verduurzamen met onder andere zonnepanelen, isolatie,  

een nieuw energiezuinig ventilatiesysteem, nieuwe kozijnen  

en schilderwerk. Na de ingrepen gaan de woningen naar 

energielabel A. Bewoners krijgen een zuinig en comfortabel  

huis terug. 

Persoonlijke begeleiding
Aandacht voor onze huurders tijdens de voorbereiding 

en uitvoering van het project vinden we erg belangrijk. 

Iedereen die er wel eens mee te maken heeft gehad, weet 

dat een verbouwing heel ingrijpend is. De werkzaamheden 

kunnen overlast geven en er zijn mensen in en om het huis 

aan het werk. De bewonersbegeleider helpt de bewoners 

tijdens het project zo goed mogelijk. De bewoners- 

begeleider biedt persoonlijke begeleiding en heeft oog 

voor mensen die extra aandacht nodig hebben. Ook zorgt 

de begeleider er voor dat bewoners goed en op tijd worden  

geïnformeerd. Bewoners kunnen met vragen bij hem of 

haar terecht. 

Velison Wonen blijft  
verduurzamen
Verduurzamingsprojecten zoals deze maken deel uit  

van de totale verduurzamingsopgave van Velison Wonen.  

We blijven de komende jaren investeren in de kwaliteit  

en duurzaamheid van onze woningen. In de komende  

10 jaar willen we in totaal ongeveer 900 woningen  

verduurzamen. 

Verbeterplan voor duurzame 
woningen Bloemenbuurt en  
Guldewagenplantsoen kan  
rekenen op steun bewoners
Mooi nieuws! Bewoners van de Bloemenbuurt in Santpoort-Noord en het  

Guldewagenplantsoen in Velsen-Noord zijn akkoord gegaan met het verbeter-

plan voor hun huis. Velison Wonen heeft de bewoners in april een uitgebreid 

plan voorgelegd om de woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken. 
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Binnenkomen

Help mee om uw 
portiek netjes te 
houden

Goed wonen gaat niet alleen over het 

huis waarin we wonen, maar ook over 

de omgeving. Als u in een portiekflat 

woont, is het portiek de ruimte waar u 

dagelijks door heen komt. Het is ook 

de plek waar u uw buren tegenkomt. 

Velison Wonen wil er graag samen met 

bewoners voor zorgen dat het prettig 

binnenkomen is in uw portiek. We 

hebben daarom een aantal afspraken 

die ervoor zorgen dat iedereen in de 

portiekflat prettig en veilig kan wonen 

op een rij gezet. 

De huisregels hangen we de komende 

tijd in de hal van onze portiekflats 

op. U doet toch ook mee met onze 

huisregels?

NEE

Muziek? Leuk, maar  
niet te hard.

Voorkom overlast,  
voer de meeuwen niet.

Teveel spullen?  
Laat ze ophalen!

Afval hoort 
in de container. 

Teveel reclame? Vraag een 
NEE-sticker bij de gemeente.

Spelen? Ga lekker  
naar buiten!

Klussen? 
Graag overdag.

Deur openen? 
Check even wie het is.

Velison Wonen:  0255 535786
Kijk voor onze openingstijden op www.velisonwonen.nl.
 

Velison Wonen spoed: 020 4858170 
Dit nummer is bereikbaar buiten werktijden, in het 
weekend of op feestdagen.

Gemeente Velsen: 0255 567200
Een NEE-sticker voor op uw brievenbus kunt u ophalen 
bij de balie in het gemeentehuis.

HVC Inzameling: 0800 0700 
Maak een afspraak voor het ophalen van grof vuil. 

DOET U OOK MEE MET 
ONZE HUISREGELS?

Zo zorgen we samen voor een prettige woonomgeving.

 Rijwielen graag 
in de berging.

www.velisonwonen.nl

Handige telefoonnummers:

Mogen bewoners spullen 
in de hal van de flat neer 
zetten?

Lezersvra
ag

Kapotte koelkasten, matrassen, kinderwagens, afgedankte 

meubels in de hal van de flat staan niet alleen slordig, 

maar nemen ook alle ruimte in beslag. De hal van de flat 

is niet bedoeld voor opslag van spullen. Bovendien is het 

brandgevaarlijk. 

Vaak is het voor Velison Wonen lastig om te achterhalen 

van wie de spullen zijn. De dader ligt vaak op het kerkhof 

of de eigenaar weigert de spullen weg te halen. Soms 

weten de bewoners onderling wel van wie de spullen zijn. 

Het is dan ook fijn als buren elkaar aanspreken. Heeft u 

het geprobeerd, maar komt er geen verandering? Dan 

kunt u een melding bij Velison Wonen maken. Wij vragen 

in eerste instantie met het plakken van stickers op de 

spullen om ze voor een bepaalde datum te verwijderen. 

Ook kunnen wij bewoners eventueel direct aanschrijven. 

Worden de spullen niet op tijd weggehaald? Dan zijn er 

twee mogelijkheden.

 1. De desbetreffende persoon krijgt een boete van €25,-  

voor elke dag dat de spullen niet verwijderd zijn.

 2. De spullen worden weggehaald en vernietigd.  

De kosten worden geheel aan de desbetreffende 

persoon doorberekend. Let op, de kosten kunnen 

hoog oplopen. 

 

Schone en opgeruimde openbare ruimtes verhogen het 

woonplezier voor uzelf én voor uw medebewoners! 

Heeft u grof vuil?

Maak een afspraak voor het halen van grof vuil:

HVC Inzameling: 0800 0700

Online een afspraak maken is ook mogelijk: 

www.hvcgroep.nl
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Velison Wonen biedt maatwerk in 
wonen met nieuw huurbeleid

Samenwerking
Eind 2020 is er een mooi ondernemingsplan tot stand 

gekomen. Een ondernemingsplan waarin meedoen  

centraal staat en Velison Wonen wil bijdragen aan een 

samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet en ertoe 

doet. Uit dit ondernemingsplan kwam de ambitie om 

samen met de Huurdersraad en medewerkers van Velison 

Wonen een nieuw, eerlijk en rechtvaardig huurbeleid op te 

stellen. Een convenant waarin ook procesmatige afspraken  

zijn gemaakt over monitoring van de effecten van het 

huurbeleid en mogelijke aanpassingen. Door deze samen-

werking is er een Convenant Huurbeleid opgesteld dat  

1 mei is ingegaan. 

Optimaal en integraal  
huurbeleid
Het nieuwe huurbeleid van Velison Wonen biedt een 

optimale balans tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid 

en kwaliteit/duurzaamheid van de woningen en geeft de 

mogelijkheid om meer maatwerk te bieden. Het is een toe-

komstbestendig en gedragen huurbeleid, dat rechtvaardig 

is voor de zittende en toekomstige huurders. Zo hebben 

woningen met een vergelijkbare woonkwaliteit een  

vergelijkbare huur, passen de woonlasten bij het inkomen 

van de bewoner en dragen de huuropbrengsten bij aan 

een toekomstig bestendig verdienmodel. 

Maatwerk
Velison Wonen wil graag maatwerk leveren met oog 

en oor voor de huurders. Door het nieuwe huurbeleid 

zorgen we voor een gedifferentieerd prijsaanbod passend 

bij de vraag van onze doelgroepen, voor wijken met een 

gemengd prijsaanbod ter bevordering van de leefbaarheid 

in de wijk en mogelijkheden voor huurders die willen door-

stromen van groot naar beter.

Raymond Crezee, voorzitter van de Huurdersraad van 

Velison Wonen zegt volmondig ja tegen dit huurbeleid en 

onderstreept de belangrijke meerwaarde van het sociale 

aspect, de solidariteit met de huurders en de balans in 

huren.

Met het nieuwe huurbeleid is een mooie stap gezet in 

samenwerking en betrokkenheid met de huurders.

Maandag 26 april hebben Raymond Crezee, voorzitter van Stichting  

Huurdersraad Velison Wonen en Eric van Kaam, directeur-bestuurder van 

woningcorporatie Velison Wonen het Convenant Huurbeleid ondertekend.

Ondertekening Convenant Huurbeleid. Links Raymond Crezee en rechts 
Eric van Kaam
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Nieuwe gezichten bij  
Velison Wonen

Zowel Bryan als Sanne weten precies waarom ze op de 

vacature bij Velison Wonen reageerden. Bryan: “Werken bij 

een woningcorporatie betekent afwisselend werk en veel 

contact met mensen. De combinatie van techniek en het 

mensenwerk vind ik heel boeiend. Laatst was ik bij oudere 

bewoners, voor een verstopping van de afvoer in de  

keuken. Ik merkte dat de bewoners het heel fijn vonden 

dat er iemand langskwam. Voor het probleem zélf natuur-

lijk, maar ook om even een praatje te kunnen maken. Door 

de beperkingen van de corona maatregelen hebben oude-

ren toch minder contact. Als opzichter is het belangrijk dat 

ik behalve technische kennis, ook mensenkennis heb. Je 

moet ook minder leuk nieuws goed kunnen overbrengen. 

Soms moet je wel eens een bewoner teleurstellen, bijvoor-

beeld als we bepaalde werkzaamheden niet kunnen doen. 

Ik probeer dat dan zo goed mogelijk uit te leggen.” 

Ook Sanne vindt het sociale aspect van het werk  

belangrijk. Sanne: “Hiervoor werkte ik in de commerciële 

verhuur als verhuurmakelaar. In de commerciële sector 

had ik vooral te maken met expats, dus mensen die  

tijdelijk in ons land werken, en voor die periode een 

woning huren. Het contact dat ik had met vertrekkende  

en nieuwe huurders was minimaal. Dat miste ik op den 

duur wel. Bij Velison Wonen is dat gelukkig anders. Zo 

liet ik laatst bijvoorbeeld een dame het appartement zien 

waarvoor zij als eerste kandidaat was geselecteerd.  

Haar reactie op het huis, op de ruime kamers en het  

uitzicht was zo enthousiast, daar werd ik zelf helemaal  

blij van. Ik heb dan ook geen spijt van mijn overstap  

naar een woningcorporatie. Zorgen voor een goed huis  

in een fijne buurt, daar draag ik heel graag aan bij.“

Sinds dit jaar versterken nieuwe medewerkers Bryan Bekhuis en Sanne Veel  

ons Wijkteam. Bryan als opzichter en Sanne als verhuurmakelaar. Zij komen 

veel in de wijk en bij bewoners thuis. Misschien heeft u al een keer kennis met 

ze gemaakt? We stellen ze in dit artikel aan u voor.
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Puzzel mee en win APPELBOOM    

AUTO       

BADLAKEN     

BADPAK      

BLOEMEN     

BOTERBLOEM    

BRANDING     

BRUINEN     

CHRYSANT     

EMMERTJE     

FIETSTAS     

FRIESE MEREN   

GAZON      

GLADIOOL     

GRAS       

HEESTERS     

HOTEL      

INSMEREN     

KWALLEN     

LIGSTOEL     

LUIEREN     

ONKRUID     

PAARDENBLOEM

PARASOL     

PLANTEN     

PRETPARK     

ROOS       

SCHEPJE     

SCHEVENINGEN

SCHOFFEL     

SCHUUR      

SLAKKEN     

SLAPLANTJE    

SURFEN      

TENT       

TERSCHELLING   

TEXEL      

TUIN       

TUINVERLICHTING

VELUWE      

VERBRANDEN    

WADDENEILANDEN

WIEDEN      

WINDSCHERM    

ZANDBANK     

ZANDKASTEEL   

ZANDVOORT    

ZEE       

ZONNEBRAND    

ZONNEN      

ZWEMBROEK    

ZWEMMEN     

Onder de goede inzendingen verloten we drie vvv-cadeau-

bonnen ter waarde van € 15,-. Heeft u de goede zin gevonden, 

mail dan de oplossing van deze puzzel vóór 31 juli 2021 naar 

communicatie@velisonwonen.nl. Vergeet niet naam, adres, 

woonplaats en telefoonnummer te vermelden. Maximaal  

1 inzending per adres.

De oplossing van de puzzel van de vorige uitgave was:  

Meedoen in IJmond, door maatwerk in wonen

De vvv-cadeaubonnen zijn deze keer gewonnen door W. Booij, W. van Urk, H. van Miltenburg.

Woordzoeker Velison Wonen juni 2021
De gegeven woorden zijn - in alle richtingen - in het diagram verborgen. Sommige letters  

zijn meer dan een keer gebruikt. Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de 

oplossing van deze puzzel.
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Tijdens de telefonische openingstijden kunnen wij u zo 

goed en snel mogelijk helpen. ’s Middags na 16.00 uur 

hebben onze klantenservice medewerkers de ruimte om 

klanten terug te bellen en vragen die wat meer aandacht 

nodig hebben te behandelen. Wij verwachten dat dit onze 

dienstverlening ten goede komt.

Liever niet in de telefonische 
wachtrij?
Tijdens drukkere momenten, kan het zijn dat u even moet 

wachten voordat onze medewerkers u telefonisch te 

woord kunnen staan. Wilt u dat liever niet? Dan kunt u een 

voicemail bericht in spreken. U wordt dan binnen 1 werk-

dag teruggebeld. Natuurlijk mag u ook altijd een e-mail 

sturen naar info@velisonwonen.nl.

Online dienstverlening
Op onze website kunt u 24 uur per dag makkelijk diverse 

zaken regelen. U hoeft niet in een wachtrij te staan. Op de 

website staan verschillende formulieren waarmee u mak-

kelijk online uw huur kunt opzeggen, een naamswijziging 

door kunt geven, een reparatie melden en andere aanvragen  

kunt doen. Via de zoekbalk vindt u antwoord op veel ver-

schillende vragen. Als uw vraag er niet bij staat, kunt u die 

ook via het contactformulier op de website stellen. 

Aangepaste telefonische  
bereikbaarheid Velison Wonen
Om de dienstverlening aan huurders te versterken, hebben wij onze telefonische  

bereikbaarheid aangepast. U kunt ons voortaan bellen op maandag tot en met 

donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. 

Voor spoedreparaties zijn we natuurlijk altijd bereikbaar.

Op 1 juni is het nieuwe tijdstip voor  
publicatie woningaanbod ingegaan

Vindt u het leuk om zelf 
een keer model te zijn?

Het woningaanbod op www.mijnwoonservice.nl wordt 

iedere dag ververst. Vanaf 1 juni ziet u de woningen niet 

meer om 09.00 uur op de website en in uw persoonlijk 

woningaanbod, maar vanaf 20.00 uur.

De standaard reactietermijnen wijzigen niet. U heeft in  

de nieuwe situatie nog minimaal 3 dagen de tijd om te 

reageren  op woningen, maar door het wijzigen van  

het publicatie moment heeft u nu meer tijd buiten de 

standaard kantooruren om.

Velison Wonen is op zoek naar huurders (ook gezinnen,  

stellen) die het leuk vinden om 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  

communicatie@velisonwonen.nl onder vermelding van 

‘model’. Wij nemen dan contact met u op.
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Geen geld voor boodschappen? 
De Voedselbank helpt! 

Welkomstpakket 
Sinds begin februari dit jaar werkt De Voedselbank met een 

welkomstpakket. Dit pakket is bedoeld voor mensen die in 

een situatie zijn gekomen waardoor zij niet genoeg geld 

overhouden om genoeg voedsel te kopen en die direct 

een voedselpakket nodig hebben. Zij kunnen 5 weken lang 

een welkomstpakket krijgen.

Hoe wordt een welkomst-
pakket aangevraagd?
Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur 

kunnen mensen die direct voedselhulp nodig hebben zich 

aanmelden via telefoonnummer 085 876 87 79.

Wat zit er in een welkomst-
pakket of voedselpakket? 
Een pakket ziet er elke week anders uit. Maar er zit altijd 

(diepvries) vlees of vis bij. U geeft aan wat u het liefst krijgt. 

Verder zit erin: pasta of rijst, aardappelen, brood, (vers) fruit 

en groenten. Het is echt van alles. In een welkomstpakket 

zit hetzelfde als in een gewoon voedselpakket. 

Na het welkomstpakket? 
Informatie over hulp langer dan 5 weken vindt u op de 

website www.voedselbankvelsen.nl onder het kopje  

‘voedselpakket’.

De Voedselbank is er voor mensen die te weinig geld hebben voor bood- 

schappen. Zij krijgen elke week een gratis voedselpakket. 

Hoe voorkom ik verkalking 
van de thermostaatkraan? Lezersvra

ag

Onze vakmannen krijgen met regelmaat de vraag waarom 

een thermostaatkraan het niet goed doet. Vaak is de  

oorzaak verkalking. Dit komt omdat de kranen op een 

stand worden gezet waarbij de temperatuur aangenaam  

is en hier op blijft staan. 

Dit is op een simpele manier te verhelpen door één keer 

per maand de kraan even open te draaien op de heetste 

stand en vervolgens af te wisselen met de koudste stand. 

Zo blijft u met veel plezier gebruik maken van uw thermo-

staatkraan.
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Geen moment spijt hebben zij van hun verhuizing naar het  

appartement dat op een steenworp afstand van hun oude 

huis ligt. Mevrouw Plug: “Ik zei vroeger altijd dat ze mij 

uit onze eengezinswoning zouden moeten dragen. Nooit 

was ik van plan weg te gaan uit ons huis waar we 27 jaar 

woonden. Maar een jaar geleden viel ik van de trap en brak 

mijn heup. Dat veranderde de situatie. Terwijl ik in een 

verpleeghuis revalideerde, hebben mijn kinderen contact 

opgenomen met Velison Wonen en bleek deze woning 

beschikbaar te zijn. Omdat wij een grote woning voor een 

gezin achterlieten, kwamen we in aanmerking voor dit 

gelijkvloerse appartement.”

“Ik heb van de verhuizing zelf niets meegekregen.  

Toen ik voldoende hersteld was om het verpleeghuis  

te verlaten, was het hier al helemaal ingericht door de  

kinderen. Ik kwam in een gespreid bedje terecht en ben 

zelfs niet meer in mijn oude huis geweest.” Lachend:  

“Uiteindelijk hebben ze me toch zoals ik vroeger altijd zei, 

mijn huis uit moeten dragen, maar dan met een gebroken 

heup. Mijn man en ik vinden het hier heerlijk. We hebben  

een mooi uitzicht, een groot balkon en een prachtige 

badkamer. Mijn man mist alleen zijn tuin en zijn schuur 

waar hij graag een visje bakte een beetje, maar dat is dan 

ook alles.“

Verhuisregeling voor senioren 
bleek een uitkomst voor familie 
Plug
Sinds september vorig jaar wonen meneer en mevrouw Plug in hun appartement  

aan de Grote Beerstraat in IJmuiden. Zij maakten gebruik van onze verhuis- 

regeling voor ouderen die vanuit een eengezinswoning naar een gelijkvloerse 

woning willen verhuizen.
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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
Helaas ontvangen wij even geen 

bezoek op kantoor. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 

maandag tot en met donderdag van 

8.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag 

van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Bankrekening
NL 75 BNGH 0285 1613 50

Redactie en lay-out
Velison Wonen

le bureau, Hoorn

Fotografie
Velison Wonen

De nieuwsbrief van Velison Wonen verschijnt 3 keer per jaar. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Handige informatie voor huurders
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.

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 toe staat, is het belangrijk dat u altijd 

eerst contact met onze technische afdeling opneemt op 

telefoonnummer 0255 535 786.

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 website. 

Heeft u een vraag? Belt u gerust 0255 535 786.

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 telefoon-

nummer 0251 245 454.

Melden van glasbreuk
Indien u via Velison Wonen verzekerd bent voor 

glasschade kunt u glasbreuk rechtstreeks melden aan: 

De Glaslijn 0800 0205 050.

Meer gemak met het  
serviceabonnement

Bij een huurwoning hebben u en  

Velison Wonen beide onderhouds- 

verplichtingen. 

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 service-

abonnement 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. 


