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“Het was de eerste nacht
wel even wennen!”

gasslang vervangen?

Guldewagenplantsoen

Wanneer moet ik mijn

Opknapbeurt voor woningen
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Cirkel rond 
voor familie 
Van der Maten

Nel: “Onze favoriete plek vind ik moeilijk te zeggen. 

Eigenlijk ben ik blij met alles van ons huis. Ik vind het 

bijvoorbeeld heerlijk dat het gelijkvloers is. Als ik de meest 

favoriete plek moet kiezen dan is dat toch het binnenhof. 

Vanuit ons keukenraam kijken we hier op uit. Het binnen-

hof is alleen toegankelijk voor de bewoners van De 

Verzetsheld en dat voelt heel veilig. Het heeft geen dak 

waardoor je direct een buitengevoel hebt zodra je de 

voordeur uitgaat. Van de week regende het en dan kan 

ik de plantjes gewoon even buiten zetten.”

Walter: “Voor ons is de verhuizing vanuit onze eengezins-

woning in de J.P. Coenstraat naar dit appartement extra 

bijzonder. In de J.P. Coenstraat hebben we vanaf 1963 

gewoond. Dat was ook een heel fi jn huis in een leuke 

buurt. Onze kinderen hebben er een heerlijke jeugd 

gehad. 

Eén van onze kinderen is architect en heeft dit gebouw 

waar wij nu wonen ontworpen. Het is een prachtig idee 

om daar te mogen wonen. Voor ons is daarmee de cirkel 

helemaal rond!”

M I J N  P L E K

In deze rubriek vragen we bewoners naar hun favoriete plek in huis of in de 

gemeente. We gingen dit keer langs bij Nel en Walter van der Maten. Zij wonen 

sinds een paar maanden in het appartementengebouw De Verzetsheld aan de 

Wijk aan Zeeërweg in IJmuiden. Via de doorstroomregeling van Velison Wonen 

verhuisden zij van een eengezinswoning naar een gelijkvloers appartement. 
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“Ik ben gewoon 
heel blij met 

dit huis”
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“Het was meteen goed”
Daphne, Dennis en Elyse van Bloois

‘’We woonden eerst in een andere wijk in Velsen. Daar 

huurden we sinds 2013 een woning in een flat. In 2016 

gingen ze die renoveren. Toen ging er van alles mis. 

Lekkage, vocht in huis, schimmel - ik blééf bellen. En 

steeds werd het niet echt opgelost. Daarom zijn we een 

paar jaar geleden gaan zoeken naar een andere woning.’’

‘’Een nieuwe huurwoning vinden gaat helaas niet heel 

snel. Vaak waren er honderden reacties voor één vrij-

komende woning; dan grijp je er natuurlijk naast. Ik was 

eigenlijk net van plan om urgentie aan te vragen. Vanwege 

de problemen met het vocht, maar ook omdat ik door een 

beperking een scootmobiel moet gaan gebruiken. Die kon 

ik bij ons oude huis niet kwijt. En toen kwam deze woning 

online.’’

Geluksnummer negen
‘’Ik heb hem niet eens bekeken, alleen op een filmpje. Ik 

wist meteen dat het goed was. Een mooi huis, met een 

tuin en een garage voor de scootmobiel. Dus ik heb zo 

snel mogelijk gereageerd. Toen ik hoorde dat er 404 

reacties waren en dat ik de negende inschrijver was, kreeg 

ik wel een beetje stress. Ik dacht: dat lukt me nóóit. Maar 

we hebben geluk gehad.’’

‘’Nu moeten we wel even vol aan de bak. Je oude woning 

opleveren is toch altijd meer werk dan je denkt. Dus daar 

hebben we ons nu eerst maar even op geconcentreerd. Hij 

moet helemaal leeg voor we de sleutels inleveren. Toen we 

het laminaat eruit haalden, zat er allemaal van die zwarte 

schimmel onder. Dan ben je wel extra blij dat je verhuisd 

bent, ja!’’

Netjes en rustig
‘’Hier in het nieuwe huis ziet alles er netjes uit, er hoefde 

bijna niets aan te gebeuren. Ja, de vloer is hier ook prima, 

haha. We hebben nog een paar kleine dingen op het lijstje 

staan. Er moet bijvoorbeeld nog een nieuwe kookplaat in. 

Ook moeten we de lampen zelf nog goed ophangen. En 

als we klaar zijn in het oude huis gaan we hier de kasten in 

elkaar zetten en dan kunnen we de dozen uitpakken.’’

‘’Ondanks dat we nog niet klaar zijn, heb ik het hier al een 

stuk beter naar mijn zin dan in mijn oude huis. Het was de 

eerste nacht wel even wennen; het is hier zo rustig! Het is 

ook echt een andere buurt dan waar we eerst woonden. 

Daar was het best vies, in de flat en op straat. Dan lag er 

weer overal glas, of had iemand zijn grofvuil zomaar op 

straat gegooid - niet echt prettig. En er was veel meer 

geluid.’’

Koude douche
‘’Natuurlijk zijn er ook een paar minpuntjes. Die heb je 

overal. Qua ruimte hebben we wel wat ingeleverd. De 

slaapkamers zijn wat kleiner dan in ons oude huis. En 

de douche is echt een stúk kleiner. Omdat de wc hier 

apart zit, hou je een soort hokje over. De eerste dag deed 

het warme water het niet, dat was even schrikken! Het 

is gelukkig keurig opgelost door Velison. Dat zijn kleine 

opstartproblemen.’’

Glijbaan in de tuin
‘’We weten de weg al een beetje hier. De supermarkt is 

vlakbij en we hebben een winkelstraat in de buurt, dat is 

fijn. En de buurvrouw heeft ook een dochter dus die kan 

samen met mijn dochter in de tuin spelen. Daar hebben ze 

al goed gebruik van gemaakt! De deur tussen onze tuinen 

kan open; ze hebben alle ruimte. Ik ga er misschien een 

glijbaan neerzetten voor die meiden. Zo leuk dat we daar 

nu de ruimte voor hebben.’’

‘’Wij gaan onze draai hier ook wel snel vinden denk ik. Ik 

heb al wat andere buren gesproken en het zijn aardige 

mensen. Ik ben gewoon heel blij.’’

Haar lievelingsplek? Dat is moeilijk te zeggen. Want op het moment van het 

interview, eind september, woont Daphne van Bloois nog geen week in haar 

nieuwe woning in Velsen-Noord. Maar de achtertuin is een goede kanshebber. 

‘’Echt fijn om zo naar buiten te kunnen stappen.’’

B I N N E N K I J K E N  B I J



6

Wat betekent dit voor u?
• Een medewerker van KPN Netwerk komt bij u thuis om 

de juiste plek voor de glasvezelaansluiting te bepalen. 

Meestal is dat de meterkast. U krijgt hierover vooraf een 

brief van KPN Netwerk.

• Een paar weken later wordt er in de straat gegraven. De 

glasvezelkabel wordt vanaf de straat naar uw woning of 

gebouw getrokken. Uw woning blijft gewoon bereikbaar.

• Na het graafwerk komt de monteur bij u langs om uw 

glasvezelaansluitpunt te installeren.

Goed om te weten!
De aanleg is gratis. De glasvezelaansluiting is een mogelijk-

heid, maar niet verplicht. U kunt de glasvezelaansluiting 

straks gebruiken, maar dat hoeft niet. Het oude netwerk 

blijft ook bestaan. In grotere gebouwen wordt de glasvezel-

kabel door de meterkasten van alle woningen getrokken. 

Ook als u zelf geen glasvezelaansluiting wilt, is hiervoor 

uw medewerking nodig. 

Meer weten over uw aansluiting op glasvezel? Kijk op 

www.kpnnetwerk.nl. 

Supersnel glasvezelinternet

Doe mee aan onze 
fotoshoot! 
Vindt u het geweldig om voor de camera te stralen? En 

lijkt het u leuk om in dit magazine of op onze website te 

staan? Geef u dan op voor de fotoshoot! De fotoshoot 

wordt binnenkort gehouden. De huurders die meedoen 

ontvangen een cadeaubon ter waarde van € 50! Wij 

gebruiken de beelden onder meer op onze website, social 

media, digitale nieuwsbrief en dit magazine.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar 

communicatie@velisonwonen.nl. 

Wij nemen dan contact met u op! 

Snel internet wordt steeds belangrijker. Dat komt onder meer omdat we steeds 

meer thuiswerken en meer apparaten verbinden aan het internet. Glasvezel 

zorgt voor snel en stabiel internet. KPN Netwerk is nu ook in de gemeente Velsen 

begonnen met het aanleggen van glasvezel. Ook de woningen van Velison Wonen 

worden aangesloten op glasvezel in overeenstemming met KPN Netwerk.

B I N N E N K O M E R
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B I N N E N K O M E R

Laura Tettelaar is met haar gastouderkinderen naar de 

buurtpicknick op het Stratingplantsoen gekomen. Zij 

reageerde op de oproep van Stichting Welzijn om een acti-

viteit te bedenken om samen met buurtgenoten te doen. 

Laura: “Het leek me leuk om een picknick of een barbecue 

te regelen voor de buurtbewoners. We hebben voor een 

picknick gekozen. Helaas is de opkomst nog niet groot. 

Ik denk dat er op dit tijdstip nog veel mensen werken.” 

Laura: “Ik zou graag wat meer mensen leren kennen. Ik 

woon nu een jaar aan het Stratingplantsoen. Het is een 

gezellige buurt, de mensen groeten elkaar altijd. Maar voor 

mijzelf en voor mijn gastouderkinderen zou ik het leuk 

vinden om meer contact te hebben, zodat zij wat meer 

speelkameraadjes krijgen in de buurt.“ Later die middag 

wordt het inderdaad drukker met ouders van kinderen. 

Judith de Ruyter opbouwwerker van Stichting Welzijn 

Velsen: “Bewoners gingen met ons in gesprek en daar zijn 

mooie ideeën voor de wijk uit naar voren gekomen.”

Picknick Samen voor de straat
Goede contacten in de buurt dragen bij aan prettig wonen en een veilig 

gevoel. In het kader van het Samen voor de straat organiseerde Stichting 

Welzijn Velsen op 22 september een buurtpicknick voor de bewoners van het 

Stratingplantsoen. Wij spraken bewoonster Laura Tettelaar die het idee voor de 

picknick bedacht. 

Laura Tettelaar: “Als ik iets zou mogen verbeteren in 

deze buurt dan is dat de speelgelegenheid. We hebben 

hier twee speelplekken, die mogen wel wat leuker. De 

kinderen zijn er nu vrij snel uitgekeken.“
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Alles onder één DAK
DAK is een nieuwe app die het zoeken naar een huurwoning makkelijker maakt! 

U kunt gebruik maken van de app in de regio IJmond/Zuid Kennemerland. 

DAK maakt zoeken naar huurwoning 
makkelijker 
DAK staat voor Duidelijk, Aangenaam en Kwaliteit. Dit zegt al veel over wat de 

app te bieden heeft. De app helpt u bij het zoeken naar een nieuwe huurwoning. 

U kunt zes vragen beantwoorden over uw wensen voor de toekomstige 

woning. De app laat zien welke woningen overeenkomen met uw wensen. Ook 

houdt DAK u op de hoogte van de voortgang. Zo kunt u overzichtelijk zien waar 

u staat op de kandidatenlijst. 

De app is te downloaden vanuit de Apple Appstore en de Google Play Store. 

U kunt eenvoudig en veilig inloggen met een zelf ingestelde pincode en daarna 

met gezichtsherkenning of vingerafdruk. Voor meer informatie over DAK kunt u 

een kijkje nemen op de website van DAK: https://dak.woningnet.nl/index.html 

Lezersonderzoek: Wat vindt u van dit magazine? 
Wij willen graag weten wat u van dit bewonersmagazine 

vindt. In het volgende bewonersmagazine willen we u 

daarom een aantal vragen stellen. 

Leest u het blad graag? Welke onderwerpen interes-

seren u? Zijn er onderwerpen die u mist? Of heeft u 

andere tips? 

Laat het weten via het lezersonderzoek in het volgende 

magazine. Deel uw mening en tips met ons! 

Onderhuur

Huisbewaring 
met toestemming
Bij huisbewaring laat de huurder tijdelijk iemand anders (de 

huisbewaarder) in zijn huis wonen met toestemming van 

Velison Wonen. Bijvoorbeeld omdat hij voor een langere 

periode weg is voor een studie of baan in het buitenland 

of voor proef samenwonen. Omdat de huurder wel weer 

terugkomt, wil hij de huur niet opzeggen. Huisbewaring 

kan voor minimaal 3 maanden en maximaal een jaar. 

Velison Wonen stelt dan een huisbewaringsovereenkomst 

op. Meer weten over de mogelijkheden van huisbewaring 

of wilt u huisbewaring aanvragen? Kijk voor meer informatie 

op onze website velisonwonen.nl. 

Van onderhuur is sprake als de huurder zonder toestemming van Velison Wonen 

en zonder er zelf hoofdverblijf te hebben, zijn woning aan iemand anders in 

gebruik geeft. Een huurder moet zelf in het huis wonen. Het onderverhuren van 

een woning aan iemand anders mag niet. Het is niet eerlijk tegenover mensen 

die al lang wachten op een huis. Het zonder toestemming van Velison Wonen 

doorverhuren van een huis zien wij als woonfraude. 

B I N N E N K O M E R
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Handige tips voor huurders

Bent u van plan om binnen-
kort uw huur op te zeggen?
Als u gaat verhuizen en uw huur wilt opzeggen, is het 

volgende belangrijk: U zegt de huur minimaal één maand 

van tevoren 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. 

Hoe kom ik in aanmerking 
voor een seniorenwoning? 
Wanneer u 65 jaar of ouder bent dan komt u mogelijk in 

aanmerking voor een seniorenwoning!

Deze woningen zijn gelijkvloers of zijn voorzien van een 

lift, waardoor de woning vaak beter past bij uw persoon-

lijke situatie.

Deze woningen worden aangeboden via mijn woonservice 

dus het is belangrijk dat u ingeschreven bent, dat kan via 

de website www.mijnwoonservice.nl.

U kunt dan reageren op het woningaanbod, waaronder 

onze seniorwoningen.

Senioren doorstroomregeling
Als u 75 jaar of ouder én huurder bij Velison Wonen bent, 

dan komt u in aanmerking voor onze Senioren door-

stroomregeling.

Dit is een mooie regeling waarbij wij samen met u naar de 

mogelijkheden kijken om vanuit uw ééngezinswoning door 

te stromen naar een seniorenwoning.

Bent u eraan toe om kleiner te gaan wonen? Dan nodigen 

wij u van harte uit om een afspraak te maken met onze 

verhuurmakelaar om samen de mogelijkheden te bespre-

ken. 

Meer informatie over de Senioren doorstroomregeling 

kunt u vinden op onze website: www.velisonwonen.nl.

Melden van glasbreuk
Als u via Velison Wonen verzekerd bent voor 

glasschade kunt u glasbreuk rechtstreeks melden aan 

De Glaslijn 0800 0205 050.

Wilt u 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. Op onze website velisonwonen.nl vindt u 

hierover bij Ik ben huurder > Reparaties en onderhoud > 

Klussen en verbouwen veel informatie. Zoals de brochure 

‘Alles over klussen in uw huis’ waarin u kunt lezen wat we 

wel en niet toestaan. 

Bij ‘Klus aanvraag’ op onze website staat het formulier 

waarmee u toestemming kunt vragen voor een klus.

Heeft u een klacht?
Heeft u problemen met de buren? Achterstallig onder-

houd? Of een klacht over onze dienstverlening? Meld 

uw klacht op de juiste manier, dan kunnen we u zo snel 

mogelijk helpen. 

Meer informatie over hoe u een klacht kunt melden vindt u 

op onze website.

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 u in Santpoort-Noord, Velserbroek of Velsen-

Noord? Dan belt u Firma Gasservice Kennemerland op 

telefoonnummer 0251 245 454.

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 onder-

houd 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 vakkun-

dige reparaties voor een groot deel van het huurderson-

derhoud. 

Kijk voor meer informatie over dit abonnement op onze 

website velisonwonen.nl.

M E E R  V E L I S O N
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Verduurzaming Guldewagenplantsoen: 

Woningen klaargemaakt
voor de 
toekomst

V.l.n.r. Jenny, Bertine en Claudio

G O E D  W E R K

In de jaren 50 werd een rijtje brandweerliedenwoningen in Velsen-Noord, 

vanwege de uitbreiding van Koninklijke Hoogovens, afgebroken en 300 

meter verderop weer opgebouwd. Nu werkt Velison opnieuw aan deze 

huizen. Claudio Martina, Jenny Noorloos en Bertine Wassink namen ons 

mee naar het Guldewagenplantsoen en vertelden over het verduurzamings-

project. 

Recycling en duurzaamheid zijn door de verhuizing halverwege vorige 

eeuw geen nieuwe begrippen voor de woningen op het Guldewagen-

plantsoen. Maar om écht mee te kunnen gaan met de tijd, zijn de huizen 

nu toe aan een opknapbeurt. Ze worden verduurzaamd naar energielabel 

A en klaargemaakt voor een gasloze toekomst. De huizen krijgen nieuwe 

kozijnen met HR++ glas en ventilatieroosters, er wordt een CO2-gestuurd 

ventilatiesysteem geplaatst, op het dak komen zonnepanelen en het dak, 

de spouwmuur en waar mogelijk de vloeren worden geïsoleerd.
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Claudio Martina is projectleider binnen Velison Wonen. Op 

dit moment is hij bezig met een verduurzamingsproject. 

De renovatie van het Guldewagenplantsoen is onderdeel 

van de eerste fase hiervan. In totaal worden zo’n 900 

woningen van Velison Wonen in Velsen toekomstbestendig 

gemaakt. 

“Als projectleider houd ik me verder onder meer ook bezig 

met planmatig onderhoud, brandveiligheid en de com-

municatie met bewoners en aannemers. De missie van 

Velison, ‘Meedoen in IJmond door Maatwerk in wonen’, 

is mij op het lijf geschreven.”

Jenny Noorloos zit als bewoner in de projectcommissie. 

“Ik ben samen met een medebewoner het aanspreekpunt 

van de bewoners en ik bied ze een luisterend oor. Mijn 

ervaring met Velison is heel goed, ze zijn altijd bereid om 

te luisteren en lossen alle problemen altijd netjes op. En 

ook op communicatief vlak heb ik niets te klagen. Je weet 

wie je moet aanspreken en waar je aan toe bent. Dat is 

belangrijk.”

Bertine Wassink is de bewonersconsulent van aannemer 

Coen Hagedoorn Bouw. Als bewoners vragen hebben over 

het project, kunnen ze bij haar terecht. “Velison is een hele 

fi jne club om mee samen te werken. Ze zijn goed in hun 

communicatie en denken mee met bewoners.”

▲ Claudio: “Cementmaker ENCI staat hier om de hoek. Zij 

hebben zich fl ink uitgesloofd, want er is voor deze huizen 

keiharde voegspecie gebruikt. Uithakken kan daarom niet. 

Uitslijpen hebben we geprobeerd, maar daarmee bescha-

digen we de baksteen. We laten het voegwerk dus zitten 

en de plekken die beschadigd zijn, herstellen we.”

▲ Claudio: “We gaan natuurinclusief 

bouwen. Dat betekent dat we voor 

mussen, vleermuizen en gierzwaluwen 

al in de projectontwikkelfase kijken 

wat de nestelmogelijkheden zijn. Is er 

bijvoorbeeld een spouw? Dan kunnen 

we wellicht een gat maken in de 

muur met daarachter ruimte voor een 

vleermuisverblij  ́e.”
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▲

Jenny: “Ik ben heel blij dat ze gaan 

isoleren en verduurzamen, want het 

is niet te doen hier ’s winters. Alles 

tocht, bij de voordeur zit een enorme 

kier en de woning is haast niet warm 

te krijgen. Als dit verduurzamings-

project er niet zou zijn, zou ik weer 

verhuizen.”

▼ Jenny: “We hoeven bij dit project 

onze woning niet uit, maar ik kijk wel 

tegen de hele operatie op. Alles moet 

aan de kant. Er wordt vijf dagen achter 

elkaar gewerkt in de hele woning, dus 

dat wordt kamperen in eigen huis. 

Gelukkig krijg ik hulp van mijn zoon. 

En als hij niet zou kunnen, was Velison 

er voor mij geweest. Puck, de hond, 

gaat die dagen uit logeren.” 
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▲ Bertine: “Het is belangrijk om goed 

contact te hebben met de bewoners. 

Voor we beginnen gaan we bij ze 

langs om kennis te maken en de 

woning op te nemen. We willen 

weten of er sociale of medische 

omstandigheden zijn waarmee we 

rekening moeten houden. We passen 

de werkwijze daarop eventueel aan. 

De bewoners krijgen een dagkalender 

waarin per dag aangegeven staat 

welke werkzaamheden op welk 

moment gedaan worden.”

“Bij dit project werken we in woningen 

in bewoonde staat. Dat moet natuur-

lijk zo soepel mogelijk verlopen voor 

de bewoners. En je komt altijd wel 

verrassingen tegen. Of er zijn leveran-

ciersproblemen. Maar ach, uitdagingen 

houden het vak spannend.”

▲ Bertine: “Het bijzondere aan dit 

project is dat het allemaal voormalig 

brandweerliedenwoningen zijn. 

Er wonen nog steeds zeven oud-

brandweerlieden in het rijtje en in een 

aantal woningen zie je nog de oude 

brandweeralarmbellen. Met de brand-

veiligheid zat het hier altijd wel goed!”
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Vakman Remco: 

“Wat veel mensen niet weten is dat de gasslang vijf 

jaar na productiedatum vervangen moet worden. 

Het gaat dan om de traditionele zwarte gasslang. 

De productiedatum staat op de gasslang. Ik kom bij 

onze bewoners regelmatig verouderde gasslangen 

tegen. Omdat de slang meestal goed verstopt zit 

achter het fornuis hebben mensen niet snel in de 

gaten dat deze aan vervanging toe is.”

Remco vervolgt: “Het is belangrijk om uw gasslang regel-

matig te controleren. Dit kan door de gasslang te buigen. 

Door de hoge temperaturen achter het fornuis kan het 

rubber namelijk uitdrogen en kunnen er haarscheurtjes in 

de slang ontstaan. Door de slang te buigen worden even-

tuele scheurtjes zichtbaar.” 

Controleer regelmatig
“Bij mevrouw De Vries ben ik vandaag voor een reparatie 

aan de badkamer”, vertelt Remco, “toen ik klaar was vroeg 

mevrouw of ik nog even naar de gaskraan achter het 

fornuis zou willen kijken, omdat deze niet meer zo goed 

draait. De kraan is prima in orde, maar ik zie wel dat de 

gasslang oud is. Het productiejaartal dat op elke gasslang 

staat is van 1989. Veel te oud en dat is duidelijk te zien aan 

de scheurtjes.”  

Mevrouw De Vries: “Ik heb nooit geweten dat een gasslang 

maar een paar jaar mee gaat. Fijn dat Remco me daarop 

heeft gewezen. Ik koop een nieuwe slang en laat deze 

monteren. Wel zo’n veilig gevoel!”  

Op verzoek van bewoonster is een andere naam en foto 

gebruikt voor dit artikel.

Een goedgekeurde gasslang kunt u gewoon bij de bouw-

markt kopen. Gasslangen zijn verkrijgbaar in 2 soorten: 

de traditionele zwarte en de gele RVS-slang. 

De zwarte gasslang is van rubber en moet regelmatig 

worden gecontroleerd en na vijf jaar worden vervangen. 

Wij adviseren u om de gasslang door een erkende 

monteur te laten plaatsen.

Is uw gasslang ook aan 
vervanging toe?

Wanneer moet ik mijn 
gasslang vervangen?

In iedere Kom Binnen! beantwoorden wij 

een lezersvraag. 

Heeft uw een vraag die u aan een van 

onze medewerkers wilt voorleggen? 

Mail ons uw vraag via 

communicatie@velisonwonen.nl onder 

vermelding van ‘lezersvraag’. 

Vermeld in uw mail ook graag uw adres 

en telefoonnummer.

L E Z E R S V R A A G



15

Puzzel mee en win

AFVAL

BRANDWEER

BUREN

BUURTGENOTEN

COMMUNICATIE

DERAET

DE VERZETSHELD

EENGEZINSWONING

ENERGIELABEL

FAVORIETE PLEK

FIETSENBERGING

FRIKADELLEN

GASTOUDER

GOEDE CONTACTEN

HUREN

KANDIDAAT

KASTEN

KLIMAATEISEN

LAMINAAT

LEKKAGE

OPKNAPBEURT

PROJECTLEIDER

SCOOTMOBIEL

SLEUTELS

SPEELPLEKKEN

SPOUWMUUR

STOOKKOSTEN

SUIKERSPIN

UITPAKKEN

URGENTIE

VEILIG

VENTILATIE-

ROOSTERS

VERHUIZEN

VERHUIZING

VLOEREN

WARMTENET

WENSEN

WOONCOMFORT

ZALMWRAPS

De oplossing van de vorige uitgave was: Geniet zonder zorgen van een heerlijke zomer.

De VVV-bonnen zijn deze keer gewonnen door M. van der Kolk, M. Buding en G. van den Bos.

Woordzoeker Velison Wonen november 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.

Onder de goede inzendingen verloten we drie VVV-cadeaubonnen ter waarde 

van € 15,-. Heeft u de goede zin gevonden, mail dan de oplossing van deze 

puzzel vóór 30 november 2021 naar communicatie@velisonwonen.nl. Vergeet 

niet naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. 

Maximaal 1 inzending per adres.

P U Z Z E L
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Achterpaden geen 
ondergeschoven kindje

Begrijpelijkerwijs gaat veel aandacht 

van woningcorporaties naar het 

onderhoud van huizen. Velison 

Wonen wil de komende jaren ook 

veel doen aan het verbeteren van de 

achterpaden. Om prettig te wonen 

is een goed huis natuurlijk belangrijk 

en daar hoort ook het aangrenzende 

achterpad bij. 

Jurjen Bergstra is namens Velison Wonen projectleider 

van het project ‘Slimme Stegen’. Hij is blij dat de werk-

zaamheden na veel voorbereiding binnenkort van start 

gaan. Jurjen: “Een goed onderhouden achterpad draagt 

bij aan een veiligere buurt. Veel van onze achterpaden 

zijn inmiddels aan een opknapbeurt toe. De komende 

jaren gaan we daarom de kwaliteit van de achterpaden 

van verschillende wooncomplexen verbeteren. Wij zijn 

hiervoor een meerjarige samenwerking aangegaan met 

twee ervaren hoveniersbedrijven, De Bie Groen en 

Compeer Infra.” 

Start achterpaden 
Meerweidenlaan 
Jurjen: “Op dit moment starten we met de eerste drie 

achterpaden rond de woningen aan de Meerweidenlaan 

in Velsen-Noord. We zijn vooraf bij de bewoners van de 

benedenwoningen langsgegaan om hen te informeren 

over de werkzaamheden. De woningen zelf zijn in 2019 

door Velison verduurzaamd. De renovatie van de achter-

paden, maakt het plaatje dus compleet.”

Klimaatbestendig en 
duurzaam
“Het gaat niet alleen om een mooiere uitstraling”, vertelt 

Jurjen, “met de aanpak van de paden verbeteren we ook 

de klimaatbestendigheid. De afgelopen jaren is de heftig-

heid van regenbuien behoorlijk toegenomen. We moeten 

ons gaan aanpassen aan extremere weeromstandigheden 

door klimaatverandering. Daarom passen we slimme 

oplossingen toe die de wateroverlast na een stevige regen-

bui tegengaan. Je moet dan denken aan extra groenstroken 

en kolken tussen de tegels voor de afvoer van regenwater. 

Het water kan zo beter de grond inlopen. Waar mogelijk 

hergebruiken we materialen, zoals de tegels. Die zijn nog 

prima en kunnen nadat ze schoongemaakt zijn gewoon 

opnieuw worden gebruikt.” 

Jurjen: “De stegen worden na de opknapbeurt een stuk 

aantrekkelijker en prettiger om doorheen te lopen. We 

moeten er vervolgens samen met bewoners voor zorgen 

dat de achterpaden netjes en veilig blijven, bijvoorbeeld 

door regelmatig het onkruid weg te halen.”

Vooraf zijn verschillende materialen op een speciaal 

aangelegde proefstrook uitgeprobeerd.

S A M E N  D U U R Z A A M  W O N E N
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‘Geniet ervan. Voor je het weet zijn ze het huis uit.’

Zeggen mensen dat tegenwoordig nog, tegen ouders van 

jonge kinderen? Zullen we het, in het licht van de huidige 

woningmarkt, voorlopig even op ‘Geniet ervan’ houden?

Van mijn vier studerende kinderen huurt er eentje een 

goedkope woning via DUWO. Eén betaalt een vermogen 

voor 8 vierkante meter. En de andere twee is zelfs dit 

‘geluk’ niet gegeven. Zij hebben geen eigen plek. Kunnen 

geen eigen leven opbouwen.

Zo erg is het allemaal niet. Ik kan nog dagelijks van ze 

genieten. En ook zij weten dat ze het eigenlijk best wel 

goed hebben. Ons huis is groot genoeg. Veel mensen 

leven in veel schrijnendere situaties, wonend in kleine, in 

slechte staat verkerende woningen. Of ze slapen bij vrien-

den, in de auto of, bij wijze van spreken, onder een brug. 

Nederland kent namelijk meer dan 500.000 spookburgers; 

mensen die geen adres hebben of op een ander adres 

wonen dan waar ze staan ingeschreven.

In mijn jaren bij de Huurdersraad heb ik ons werk steeds 

complexer zien worden. De uitdagingen van vroeger 

waren betrekkelijk klein bij de grote en ingewikkelde 

problemen van nu.

Problemen die we niet alleen Velison aan kunnen rekenen. 

Het is de politiek die hierin een grote rol speelt. Mede 

door de verhuurderhe�ng, die wat mij betreft al lang 

afgeschaft had moeten worden, gaat ongeveer een kwart 

van de huurinkomsten van Velison (zo’n 4,5 miljoen euro) 

naar belastingen. Het gevolg: weinig nieuwbouw, langere 

wachtlijsten, hogere huurprijzen en minder mogelijkheden 

om woningen op te knappen.

Mede hierdoor voelen wij, als Huurdersraad, ons verplicht 

om verder te kijken dan Velison. We moeten ook scherp 

zijn op de gemaakte afspraken met onder andere de 

gemeente, en de naleving hiervan. Steeds vaker trekken 

we de laatste jaren aan de bel bij de gemeente, om op te 

komen voor alle huurders van Velison. Om uw stem te 

laten horen. ‘Tot hier en niet verder.’

Juist in deze tijden is het dus belangrijk dat u uw stem luid 

en duidelijk laat horen. Ik hoop u daarom woensdag 

17 november (vanaf 19.30 uur) te mogen ontvangen in 

Velserduin, bij de jaarvergadering voor de huurders van 

Velison Wonen. Zodat we samen kunnen bouwen aan een 

betere toekomst. Aan een toekomst waarin er voor ieder-

een sneller een woning beschikbaar is.

‘Voor je het weet zijn ze het huis uit.’

Raymond Crezee, 

Voorzitter Huurdersraad

De politieke bel

“In deze tijden is het belangrijk 
dat huurders hun stem laten 
horen”

U I T  D E  H U U R D E R S R A A D
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High tea en frikadellen 
op Burendag
Op zaterdag 25 september vierden we Burendag in De Raetstraat in Velsen-

Noord. We nodigden de bewoners van appartementengebouw De Raet uit 

voor een lekkere kop ko«e of thee, een gebakje en een gezellige middag met 

muziek. Een aantal bewoners nam zelf ook wat lekkers mee. Eén bewoner 

trakteerde zelfs op heerlijke frikadellen, die bij iedereen goed in de smaak 

vielen! En weer een andere bewoner nam heerlijke zalmwraps mee. 

Bewoners gaven waardevolle tips voor verbeteringen in 

de buurt. Een bewoner vertelt over het afval dat door 

buurtgenoten steeds naast de containers wordt geplaatst: 

“Soms wordt het vuilnis met karretjes hiernaartoe gebracht. 

Het afval blokkeert regelmatig de stoep, waardoor bewoners 

met een scootmobiel er niet langs kunnen.” Maar ook de 

te hoge bomen achter het appartementengebouw zijn 

voor sommige bewoners een bron van ergernis. 

Ook de handen werden uit de mouwen gestoken. De 

muren van de fietsenberging werden van een nieuw likje 

verf voorzien. 

We kijken terug op een geslaagde Burendag met leuke en 

leerzame gesprekken en met prachtig weer! 

B U R E N D A G
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Regionale afspraken over 
huisvesten bewoners uit woon-
voorziening of daklozenopvang

Gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties in Zuid-

Kennemerland en IJmond hebben samen afspraken gemaakt over het huisvesten 

van mensen vanuit een bijzondere woonvoorziening of daklozenopvang. Als 

mensen verhuizen uit een woonvoorziening naar een eigen woning, wordt dat 

‘uitstromen’ genoemd. 

De nieuwe afspraken 

zorgen voor een betere 

samenwerking tussen 

alle partijen. Uitstromers 

maken hierdoor meer 

kans op een geschikte 

woning waar zij zich 

thuis voelen. 

Eigen leven weer 
opbouwen
De afspraken staan in het Convenant 

‘Uitstroomregeling Pact’ dat op 

7 oktober door 27 partijen werd 

getekend. Doel van het convenant 

is dat door betere samenwerking de 

doorstroom vanuit een woonvoor-

ziening of daklozenopvang verbetert. 

In het convenant hebben de partijen 

onder meer afspraken gemaakt over 

het aantal woningen dat jaarlijks 

beschikbaar wordt gesteld voor deze 

bewoners. Mensen die toe zijn aan 

zelfstandig wonen krijgen hierdoor 

makkelijker een geschikte woning. 

De woning en buurt worden door de 

organisaties zorgvuldig gekoppeld 

aan de bewoner. Zij houden bij de 

huisvesting zowel rekening met de 

belangen van de uitstromer als die 

van omwonenden in de wijken. 

Begeleiding en aandacht voor prettig 
samenwonen
De afspraken gaan ook over een goede voorbereiding van de terugkeer van 

bewoners naar een eigen huis en de begeleiding. Mensen die zelfstandig willen 

gaan wonen schrijven zelf een motivatiebrief bij hun woning aanvraag. Uit de 

motivatiebrief moet blijken dat de uitstromer echt in staat is om zelfstandig te 

gaan wonen. 

Het uitgangspunt is dat de uitstromer terugkeert naar de gemeente van herkomst. 

Minimaal een half jaar voor de verhuizing, maakt de bewoner kennis met de wijk 

waar hij komt te wonen. Zo wordt de terugkeer zorgvuldig voorbereid. 

Uitstromers krijgen vanaf de aanvraag tot en met de eerste twee jaar zelfstandig 

wonen intensieve woonbegeleiding. Daarbij is veel aandacht voor het prettig 

samenwonen met buurtgenoten. 

M E E D O E N




