
 

 

PERSBERICHT 

 Velison Wonen verduurzaamt woningen Melklaan e.o. in Velsen-Noord 

IJmuiden, 2 december 2015 – Binnenkort start Velison Wonen met de voorbereiding van het groot 
onderhoud aan 122 woningen aan de Melklaan e.o. in Velsen-Noord. De woningen worden geïsoleerd 
en voorzien van zonnepanelen. Door deze werkzaamheden kan een zeer hoge energie-index 
(voorheen energielabel A) voor vrijwel alle woningen worden bereikt. Velison Wonen verhoogt door 
deze ingreep het comfort in de woning en verlaagt de energiekosten van haar huurders.  
 
Zonnige woningen 
Om een hoge energieprestatie te bereiken, worden dak, begane grondvloer en spouw in de muur 
geïsoleerd. In alle woningen wordt op de begane grond HR ++ glas aangebracht en de ramen 
kierdicht gemaakt. In de badkamer wordt het ventilatiesysteem aangepast. Daarnaast worden de 
woningen voorzien van nieuwe voordeuren. Door deze maatregelen wordt als het ware een “warme 
deken” om de woning gecreëerd en daarmee de stookkosten van onze huurders verlaagd. Daarbij 
worden er op de daken zonnepanelen geplaatst waardoor ook de elektrakosten zullen dalen. 
 
Meedenken 
De enquête die de bewonerscommissie begin dit jaar onder de bewoners van de Melklaan e.o. hield, 
leverde veel informatie voor Velison Wonen op over hoe bewoners over hun woning denken en wat zij 
aan hun woning zouden willen verbeteren. Velison Wonen heeft de uitslag van enquête meegenomen 
in het plan van aanpak dat zij voor het complex heeft opgesteld. 
 
Start van de werkzaamheden 
Tijdens een informatieavond op  25 november j.l. zijn de bewoners door de bewonerscommissie 
Melklaan, Velison Wonen  en aannemer KBK Bouwgroep geïnformeerd over de werkzaamheden aan 
hun woning. Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in  hun huis blijven wonen. Alle bewoners 
worden voordat het project van start gaat persoonlijk bezocht door een bewonersbegeleidster. Zij 
brengt eventuele praktische problemen en vragen van de bewoners in kaart en begeleidt hen 
gedurende het project.  Naar verwachting zal begin 2016 gestart worden met de werkzaamheden.  
 
   
 
 


