
In juni zaaiden leerlingen van basisschool De Triangel in Velsen-Noord  

zonnebloempitten om hun dorp gezelliger te maken. De pitten zijn inmiddels 

uitgegroeid tot prachtige zonnebloemen. De reuzenbloemen sierden  

gedurende de hele zomer verschillende plekjes in Velsen-Noord.  

Het zonnebloemproject is een initiatief van wijkteam Velsen-Noord. Met het 

project wil het wijkteam de leefbaarheid in Velsen-Noord verbeteren.

Bloeiende  
zonnebloemen 
in Velsen-Noord
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Zonnebloemen zijn, hoe kan het ook 

anders, dol op de zon. Ze draaien  

met de zon mee, de bloem kijkt dus  

’s ochtends naar het oosten en  

’s avonds naar het westen, mooi om 

te zien! 

 

De zaden van zonnebloemen kunt 

u goed bewaren voor vogels, die 

kunnen ze als voer in de winter erg 

goed gebruiken. Zo heeft u ook in de 

winter plezier van uw zonnebloem.

Over  
zonnebloemen
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Onder het genot van koffie met lekkers 

en vergezeld door een heerlijk zonnetje 

spraken buurtbewoners met elkaar 

en het wijkteam. Onderwerpen die 

ter sprake kwamen waren loslopende 

honden, te hard rijden door de straten 

en het wonen in de wijk. Voor de 

kinderen was er een wedstrijd stoep-

krijten. Leerlingen die een weekje 

meeliepen met stichting Welzijn voor 

hun maatschappelijke stage gingen 

met papierprikkers de wijk in. 

De volgende locatie van de wijkmo-

biel is het Zwanenbloemplantsoen in 

Velserbroek op donderdag 9 oktober. 

Op donderdag 6 november staat de 

wijkmobiel aan de Wieringer Aak in 

Velserbroek.  

 

De wijkmobiel is aanwezig van 16.00 

tot 17.30 uur.

op donderdag 4 september stond het wijkteam voor de eerste keer met de 

wijkmobiel aan het etta Palmplantsoen in Velserbroek. Het wijkteam bestaat uit 

de politie, de gemeente, stichting welzijn, jongerenwerkers, Socius, wijkplatforms 

en de woningcorporaties. Het wijkteam wil graag weten of bewoners hun wijk 

schoon, heel en veilig vinden. Met de wijkmobiel komen zij letterlijk de wijk in 

om te praten over de leefbaarheid in de wijk. 

Aftrap van de wijkmobiel 
in Velserbroek een succes

Hoe zorgeloos huurt u?
Als ik deze column schrijf is Velison

Wonen inmiddels al weer acht maan-

den op weg. In deze eerste acht 

maanden hebben we veel werk verzet 

om daadwerkelijk één organisatie te 

worden en dat lukt goed. We hebben 

al veel bereikt, maar er moet ook nog  

veel worden gedaan. Onze telefo-

nische bereikbaarheid was de eerste 

helft van dit jaar niet goed genoeg. 

Misschien heeft u daar hinder van  

ondervonden, waarvoor mijn oprechte 

excuses. De technische problemen 

met de telefooncentrale zijn inmiddels 

verholpen. Onze huurders kunnen 

Velison Wonen weer goed bereiken. 

Een van de speerpunten uit ons 

ondernemingsplan is dat we graag 

een dienstverlenende organisatie 

zijn waarbij u zorgeloos kunt huren. 

Een organisatie waarin u als huurder 

centraal staat. Wij vinden het daarom 

belangrijk om te weten hoe u over 

onze dienstverlening denkt. Daarbij 

moet u bijvoorbeeld denken aan 

onze telefonische bereikbaarheid, 

de uitvoering van onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden en de 

informatie op onze website. Deze 

onderdelen laten we de komende 

maanden meten door het Kwaliteits-

centrum Woningcorporaties Huur-

sector (KWH). De uitkomsten van de 

meting gaat Velison Wonen gebruiken 

om onze klantprocessen verder te 

verbeteren.  

Mogelijk wordt u benaderd door het 

KWH met het verzoek om een vragen- 

lijst in te vullen. Aan de hand van de 

ingevulde vragenlijsten krijgen wij 

een goed beeld van uw ervaringen met 

onze corporatie als klant. Wij zouden 

het enorm waarderen als u, wanneer 

u door het KWH wordt benaderd, 

uw medewerking aan de meting wilt 

verlenen. 

Peter van Ling, Directeur

Nieuw pand voor 
AntiKraakBieb
Op woensdag 3 september heropende het filiaal van de AntiKraakBieb in  

Velsen-Noord op een nieuwe locatie. Na een succesvolle start aan de Noorder- 

laan is de AntiKraakBieb verhuisd naar de Schoonoortstraat 6. Bibliotheek  

Velsen werkt voor de AntiKraakBieb onder andere samen met Velison Wonen. 

Velison Wonen stelt bij wijze van antikraak, tijdelijk een leegstaande koop- 

woning beschikbaar.  

De verhuizing vanuit de Noorderlaan in het PEN-dorp was nodig, omdat de 

woning werd verkocht. Velison Wonen kon gelukkig een nieuw onderkomen 

voor de AntiKraakBieb aanbieden. Uitgangspunt is dat de AntiKraakBieb binnen 

een dag ontruimd kan zijn. Het leeghalen van de woning aan de Noorderlaan 

was dan ook binnen een paar uur gepiept. De stellingen met boekenkratten zijn 

zo gemaakt dat ze binnen mum van tijd zijn weggehaald. De medewerkers zijn 

blij met de verhuizing naar de Schoonoortstraat. De woning is een uitstekend 

alternatief, vinden ze. De bieb heeft zelfs meer ruimte dan voorheen en de 

locatie ligt centraler. De huiskamer waar de rekken met boeken staan, fungeert 

tegelijkertijd als ontmoetingsruimte. Buurtbewoners kunnen er terecht voor een 

boek, een praatje, maar ook voor het organiseren van een buurtbijeenkomst of 

koffieochtend.  

De AntiKraakBieb is een initiatief van Bibliotheek Velsen en werkt volgens het 

principe van ruilhandel: een boek brengen=een boek halen. Vrijwilligers helpen 

bij de activiteiten zoals het voorleesfeest of een kledingruilbeurs. De bezetting 

van de bibliotheek tijdens de openingstijden is in handen van de medewerkers 

van IJmond Werkt!

Schoonoortstraat 6

1951 CC Velsen-Noord 

T:  06 47 18 56 78

E:  info @bibliotheekvelsen.nl 

I:  www.bibliotheekvelsen.nl

 

Elke woensdag, donderdag, vrijdag 

en zaterdag open van 12.00-17.00 uur.

AntiKraakBieb 
Velsen-Noord

Het wijkteam voor de wijkmobiel in Velserbroek.
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Mevrouw Van Maanen en mevrouw Diekmann in de gemeenschappelijke binnentuin.

Verkeerd beeld
Het bestuur van De Zilvermeeuw bestaat uit een aantal bewoners van de 

woongemeenschap. Mevrouw Diekmann en mevrouw Steenkist maken sinds 

kort deel uit van het nieuwe bestuur. Onlangs nam mevrouw Schilt afscheid als 

voorzitter van het bestuur. Zij heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor 

De Zilvermeeuw, maar moest vanwege gezondheidsredenen het stokje over-

dragen. Het bestuur heeft een duidelijke visie. ‘Belangrijk is dat een kandidaat 

voor een woning zich kan vinden in onze visie’, vertelt mevrouw Diekmann. 

‘Veel mensen denken dat De Zilvermeeuw een verzorgingshuis is, maar dat is 

een verkeerd beeld. Wij willen graag van dat stempel af. In De Zilvermeeuw 

kunnen namelijk ook 50-plussers (ook echtparen) terecht.’  

 

Meer mannen welkom 
Voor het goed functioneren van deze woonvorm is het belangrijk dat bewoners 

fysiek nog in staat zijn om iets bij te dragen aan de woongemeenschap, bijvoor-

beeld door te helpen bij het onderhoud van de tuin. ‘Het karakter van De Zilver-

meeuw is wat ons betreft eigentijds en actief en dat willen we meer naar buiten 

toe uitdragen,’ vertelt mevrouw Diekmann. ‘We hebben daarom laatst het bord 

aan onze gevel met de tekst “Woongemeenschap voor ouderen” verwijderd. 

We willen de nadruk minder op ‘ouderen’ leggen. Op die manier proberen we 

ook ‘jongere’ ouderen geïnteresseerd te krijgen voor De Zilvermeeuw. Voor een 

evenwichtigere samenstelling van de groep, zouden hier overigens ook best 

wat meer mannen mogen komen’, aldus mevrouw Diekmann.

De Zilvermeeuw: 
al 25 jaar een 
bijzondere woonvorm
Woongemeenschap De Zilvermeeuw bestaat deze maand 25 jaar. Op 20 oktober 

1989 werd de eerste sleutel uitgereikt aan de nieuwe bewoners. Het project is 

eind tachtiger jaren opgezet als een nieuwe, sociale manier van wonen voor 

ouderen. De Zilvermeeuw staat op een centrale plek in Velserbroek, op loop-

afstand van het winkelcentrum en het gezondheidscentrum. Alle belangrijke 

voorzieningen zijn binnen handbereik van de bewoners. Velison Wonen is 

eigenaar van het pand en zorgt ook voor het onderhoud ervan. De bewoners 

regelen grotendeels zelf de toewijzing van de woningen.  

 

Zelfstandig en toch samen 
De Zilvermeeuw is gelegen aan de Ans Rosendahlstraat en telt zestien drie 

kamer (huur)woningen. De bewoners wonen zelfstandig, maar er worden regel-

matig gezamenlijke activiteiten ondernomen. Met elkaar delen de bewoners 

een hobbyruimte, wasmachineruimte en een grote binnentuin. Ook is er een 

gezamenlijke huiskamer en keuken. De woningen zijn geheel rolstoeltoegankelijk 

en er is een lift. 

Eenmaal per week wordt er gekookt en op zaterdag drinken de bewoners  

koffie met elkaar. De bewoners gaan regelmatig wandelen of kijken samen een 

film. Ook al is niets verplicht, bewoners van de woongemeenschap hebben 

bewust gekozen voor een sociale manier van wonen. Een positieve houding ten 

opzichte van gezamenlijke activiteiten wordt dan ook wel verwacht. 
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Ter gelegenheid van het 25-jarig 

jubileum opent De Zilvermeeuw 

op zaterdag 18 oktober tussen half 

drie en half vijf haar deuren voor 

belangstellenden. Als u interesse 

heeft in deze manier van wonen, is 

de open dag een uitgelezen kans om 

de woongemeenschap van binnen 

te bekijken. U kunt tijdens de open 

dag de gemeenschappelijke ruimtes, 

maar ook een aantal woningen zien.

Heeft u belangstelling voor een 

woning in De Zilvermeeuw? Voor € 5 

per jaar kunt u zich inschrijven als lid 

en daarmee staat u op de wachtlijst 

voor een woning.  

Inschrijven kan telefonisch bij de 

voorzitter, mevrouw Diekmann via 

telefoonnummer 06 19752335. Voor 

de woningen geldt een maximum 

inkomensgrens van € 34.678,-. Als er 

een woning beschikbaar komt, volgt 

er een gesprek met de eerste kandi-

daat op de wachtlijst. Een aspirant-

kandidaat wordt vervolgens door het 

bestuur van De Zilvermeeuw voorge-

dragen aan Velison Wonen. Velison 

Wonen toetst het inkomen van de 

kandidaat.

Open dag

Inschrijven

Naast het verhuren van woningen 

bieden wij ook woningen te koop aan. 

Ook voor een klein budget hebben 

wij al woningen in de verkoop vanaf  

€ 95.000,- k.k. Kijk voor ons aanbod 

op www.velisonwonen.nl.

Misschien bent u wel geïnteresseerd 

in het kopen van uw eigen huur-

woning. In sommige wijken is dit 

mogelijk. Voor meer informatie of 

vragen hierover kunt u ons bellen  

0255 535 786.  

Of stuurt u een mail naar  

info@velisonwonen.nl, wij nemen 

dan contact met u op.

Wilt u een 
woning kopen?

Volg ons 
nieuws via 
Facebook
Ook Velison Wonen is te vinden op 

social media. Blijf op de hoogte van 

ons aanbod koopwoningen, pro-

jecten, nieuws en acties door ons te 

volgen op Facebook. Wanneer u zelf 

een Facebookpagina heeft, kunt u 

eenvoudig op de hoogte blijven door 

onze Facebookpagina te ‘liken’. 
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we zorgen ervoor dat 
u er warmpjes bij zit
De combi-ketel is één van de meest gebruikte apparaten in huis. Hij zorgt niet 

alleen voor het verwarmen van de woning, maar ook voor warm water. De werking 

ervan is bijna vanzelfsprekend geworden. 

Onderhoud van de cv-ketel
Een goed werkende cv-ketel is van groot belang voor uw wooncomfort. Velison 

Wonen heeft daarom voor al haar woningen een abonnement voor het onder-

houd afgesloten. Daarmee wordt de kans op storingen beperkt. De monteur 

komt tweejaarlijks bij u langs om de cv-ketel schoon te maken en goed af te 

stellen. Dit voorkomt onnodig veel gasverbruik en daarmee bespaart u op uw 

energierekening! 

cv-ketel vervangen
Toch zal er een dag komen dat uw oude cv-ketel moet worden vervangen. De 

ketel kan het na jaren trouwe dienst begeven of moet misschien vervangen 

worden, omdat hij niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Als uw cv-

ketel 18 jaar of ouder is, dan komt hij mogelijk in aanmerking voor vervanging. 

Velison Wonen vervangt jaarlijks ongeveer 170 cv-ketels verspreid in zijn bezit. 

We plaatsen bij vervanging altijd een energiezuinige hoogrendementsketel van 

hoge kwaliteit. Deze ketels zijn relatief duurder in aanschaf, maar daar krijgt de 

gebruiker kwaliteit, duurzaamheid en levensduur voor terug. Met een hoog-

rendemementsketel stookt u zuiniger en verwarmt uw huis sneller dan met 

een gewone cv-ketel. Als uw cv-ketel wordt vervangen, brengen wij u vooraf 

schriftelijk op de hoogte. De monteur van het installatiebedrijf maakt vervolgens 

een afspraak met u. Binnen ongeveer vier uur heeft hij alles geregeld.

Storing aan uw 
cv-ketel?
Storing aan uw cv-ketel kunt u 24 

uur per dag rechtstreeks doorgeven 

aan de installateur. De installateur 

staat vermeld op de sticker op uw 

cv-ketel.

De Huurdersraad van Velison Wonen 

nodigt u graag uit voor de jaarverga-

dering op maandag 13 oktober 2014. 

De vergadering wordt gehouden in 

zalencentrum Velserduin in IJmuiden.  

De zaal is open om 19.30 uur en de 

vergadering begint om 20.00 uur.  

 

We zien u graag!

 

Namens De Huurdersraad

Uitnodiging 
jaarvergadering

De monteur komt tweejaarlijks bij u langs voor controle van de ketel.

Heeft u problemen met het betalen 

van de huur, neem dan direct contact 

met ons op.

Problemen?

Problemen met huur betalen

Betalings-
herinnering
Als wij van u geen huurbetaling  

ontvangen, sturen wij u een betalings- 

herinnering. Wanneer de huur ook 

na onze herinneringen niet wordt 

betaald, schakelen we uiteindelijk 

een deurwaarder in. Dat kan na een 

gerechtelijke procedure leiden tot 

een huisuitzetting. Dit betekent dat u 

uw huis uit moet. Alle kosten hiervoor 

betaalt u zelf. Het is dus belangrijk om 

het niet zover te laten komen! 

 

Betalingsregeling
De medewerker huurincasso kan 

samen met u kijken hoe u de huur-

betalingsproblemen kunt aanpakken. 

Wilt u een afspraak met de mede-

werker huurincasso, bel ons dan op 

telefoonnummer 0255-535786 of 

vul het contactformulier in op onze 

website. Bij betalingsproblemen is 

het in de meeste gevallen mogelijk 

om een betalingsregeling te treffen. 

Zo’n regeling is kosteloos en stelt u in 

de gelegenheid in maximaal een half 

jaar uw huurachterstand in te lopen 

met een vast bedrag per maand. Is de 

huurachterstand erg opgelopen, dan 

valt zo’n betalingsregeling natuurlijk 

niet mee. Daarom is het van groot 

belang tijdig aan de bel te trekken.  

Met een auto-
matische incasso 
vergeet u nooit de 
huurbetaling 
De huur automatisch door ons laten 

incasseren is het makkelijkst. U bent 

er dan altijd zeker van dat het juiste 

bedrag op tijd wordt betaald. Het is 

wel belangrijk dat er op het moment 

dat de huur wordt afgeschreven (op 

de eerste van de maand) voldoende 

saldo op uw rekening staat. Wilt u de 

huur automatisch betalen, vul dan 

het machtigingsformulier in dat u bij 

Velison Wonen kunt aanvragen. 

Schuldhulp-
verlening; een  
helpende hand
Soms blijkt tijdens het gesprek met 

onze medewerker dat de huurach-

terstand een onderdeel vormt van 

een veel grotere problematiek. In dat 

geval kunt u een beroep doen op 

schuldhulpverlening. De consulenten 

schuldhulpverlening van de gemeente 

Velsen helpen bij het aanpakken van 

schulden en bij het voorkomen van 

nieuwe schulden.  

Wilt u een afspraak maken voor een 

intake schuldhulpverlening dan kunt 

contact opnemen met de gemeente 

Velsen, telefoon 140255. 

 

elke maand, voor de eerste van de maand, moet de huur betaald zijn. Door 

verschillende oorzaken kan het gebeuren dat u de huur niet op tijd kunt betalen. 

Bijvoorbeeld omdat u financiële problemen heeft. Bedenk dat tijdig handelen 

belangrijk is om te voorkomen dat schulden ontstaan of verder oplopen. Aarzel 

daarom niet om bij financiële problemen contact met ons op te nemen. 
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Handige informatie voor huurders

Colofon
Bezoekadres
Velison Wonen

Sluisplein 25

1975 AG  IJMUIDEN 

Postadres 
Postbus 352

1970 AJ IJMUIDEN

Telefoonnummer 
0255 535 786

Website
www.velisonwonen.nl 

 

openingstijden
Ma t/m do: 08.30 uur tot 17.00 uur

Vrijdag: 08.30 uur tot 12.00 uur  

Redactie en lay-out
Velison Wonen

ipsis, Zwaag

Fotografie
Reinder Weidijk

Gasservice Kennemerland

Velison Wonen

Meer gemak met het  serviceabonnement 
Bij een huurwoning hebben u en Velison Wonen beide onderhoudsverplichtingen. Op onze website kunt u eenvoudig een reparatieverzoek melden. Voor het onderhoud en de kleine reparaties die u als huurder zelf 

moet uitvoeren bieden wij het serviceabonnement aan. 
Voor een bedrag van € 5,- per maand bent u verzekerd 
van vakkundige reparaties voor een groot deel van het 
huurdersonderhoud. Op onze website vindt u meer informatie over dit abonnement. Op de homepagina van de website kunt u het abonnement aanvragen. 

Het opzeggen van uw huur
Bent u van plan om binnenkort uw huur op te zeggen? 
Dan is het volgende belangrijk:•	 U zegt de huur minimaal één maand van te voren op.
•	 Dit valt altijd op een werkdag, opzeggen kan elke dag.
•	 Vanaf de opzegdatum loopt de huur nog één maand door.
•	 Na de huuropzegging volgt een inspectie van de woning.
•	 U zegt op via een formulier op de website of  op te halen op kantoor.•	 Ook kunt u een opzeggingsbrief sturen met  vermelding van uw adres, telefoonnummer  en datum opzegging.

een verandering aan uw 

woning aanbrengen

We kunnen ons voorstellen dat u uw woning wilt 

aanpassen en inrichten naar uw eigen smaak. Dat is 

geen probleem zolang u zich aan ”de spelregels” houdt. 

Op onze website kunt u onder het kopje klussen en 

verbouwen de folder zelf aangebrachte veranderingen 

downloaden. Bij een aantal veranderingen heeft u 

vooraf toestemming van Velison Wonen nodig.  

Twijfelt u? Bel ons gerust 0255 535 786.

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.


