
Zorgbalans en Velison Wonen hebben een samenwerkingsovereenkomst 

getekend voor de ontwikkeling van een beschermde woonvoorziening voor 

kwetsbare ouderen. Het gaat om een woongebouw met drie verdiepingen op 

de locatie Molenweid aan de Aletta Jacobsstraat in Velserbroek. Op elke  

verdieping worden tien tweekamerappartementen met gemeenschappelijke 

ruimten gerealiseerd. Zorgbalans gaat de woningen huren van Velison Wonen. 
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Behoefte aan 
woningen voor 
ouderen
De gemeente Velsen en de woning-

corporaties hebben onderzoek 

gedaan naar de woon- en zorg-

behoefte van inwonenden van de 

gemeente Velsen. Uit dat onder-

zoek is gebleken dat in Velserbroek 

behoefte bestaat aan woonruimte 

voor ouderen met een intensieve 

zorgvraag die niet meer zelfstandig 

kunnen wonen. Samen met Zorg-

balans en de gemeente Velsen is 

vastgesteld dat de locatie Molenweid 

achter het woonzorgcomplex De 

Hofstede een geschikte locatie is om 

in deze behoefte  te voorzien. 

Aanvulling op 
De Hofstede

De woonvoorziening gaat een 

aanvulling vormen op het bestaande 

Hofstedecomplex. In De Hofstede 

verhuurt Velison Wonen 140 zelf-

standige woningen aan senioren. In 

De Hofstede zijn ook voorzieningen 

voor ontmoeting, ondersteuning en 

behandeling. Zo is in De Hofstede het 

Ontmoetingscentrum Polderstroom 

van Zorgbalans ondergebracht en het 

Gezondheidscentrum Velserbroek. 

Velison Wonen en Zorgbalans zullen 

omwonenden voor de zomer van dit 

jaar informeren over de bouwplan-

nen. 

nieuwbouwproject: 
beschermde 
woonvoorziening in 
Velserbroek
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Velison Wonen houdt de kwaliteit van 

het woningbezit in stand door het 

uitvoeren van planmatig onderhoud. 

Onder planmatig onderhoud verstaan 

we het terugkerende onderhoud aan 

de woningen of de woongebouwen. 

Door planmatig onderhoud wordt 

ervoor gezorgd dat de woning of het 

woongebouw technisch goed in orde 

blijft. Ieder jaar maken we een planning 

van de werkzaamheden die aan de 

woningen uitgevoerd moeten worden, 

deze ziet u hieronder. 

De werkzaamheden worden ook met 

de bewonerscommissie besproken en 

u wordt schriftelijk geïnformeerd als er 

bij u onderhoud plaatsvindt. Ondanks 

onze planning kan het gebeuren dat 

geplande werkzaamheden vervallen, 

omdat andere prioriteit hebben of 

verschuiven naar een ander tijdstip. 

Wij hopen hiervoor op uw begrip.

Het is belangrijk om een dakgoot regelmatig te reinigen anders raakt deze  

verstopt en kan het regenwater niet meer worden afgevoerd. Door de wind  

verzamelen zich in de loop van de tijd bladeren, vuil en vogelpoep in de  

dakgoot. Als een dakgoot niet op tijd wordt gereinigd kan deze overlopen en 

kan er flinke schade ontstaan. Voorkomen is beter dan genezen.

Velison Wonen heeft in overleg met de Huurdersraad besloten om in 2015 een-

malig de dakgoten van eengezinswoningen preventief te reinigen. Huurt u een 

eengezinswoning en loopt uw dakgoot over bij regenbuien of is uw dakgoot 

ernstig vervuild dan staat Velison Wonen voor u klaar! 

U kunt dit melden via onze website door onder het kopje reparatie melden uw 

reparatieverzoek online in te dienen of per telefoon 0255-535786. 

Het planmatig onderhoud in 2015

Het reinigen van de dakgoot

onze plannen in 2015
Onze koers en ambities hebben 

wij scherp gesteld met ons onder-

nemingsplan. Dit om een passend 

antwoord te geven op de opgaven 

in Velsen, onze ambities kenbaar te 

maken en bovenal goed zichtbaar 

te blijven voor onze huurders en 

partners. Bovendien vinden we het 

belangrijk dat we ook onze inzet 

continueren en waarborgen tegen de 

achtergrond van veranderende wet- 

en regelgeving.

De uitwerking van het ondernemings-

plan en de verwoording van onze 

activiteiten leggen wij vast in het 

jaarplan. Dit jaarplan is afgestemd op 

onze koers en per speerpunt leggen  

we in dit jaarplan de link tussen de 

strategische ambities van Velison 

Wonen en onze inzet voor 2015. Op 

deze wijze borgen we ons middel-

lange termijnperspectief, maar zijn 

tegelijkertijd concreet welke bijdrage 

in 2015 nodig is. 

Ons jaarplan kunt u downloaden op 

onze website www.velisonwonen.nl.

Samen met de gemeente Velsen 

hebben de gezamenlijke Velsense 

woningcorporaties de afgelopen 

periode gewerkt aan de totstand-

koming van prestatieafspraken. De 

prestatieafspraken sluiten aan op de 

woonvisie van de gemeente Velsen 

en bevatten afspraken op het gebied 

van betaalbaarheid, beschikbaarheid 

en kwaliteit. De prestatieafspraken lig-

gen ter advisering bij de Huurdersraad 

van Velison Wonen.  

Peter van Ling, Directeur

Eind 2014 hebben wij het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector 

(KWH) laten meten hoe tevreden onze huurders zijn over onze dienstverlening.  

Het ging om een nulmeting. Bij een nulmeting wordt een inventarisatie van de 

huidige situatie gedaan. Er is gekeken naar verschillende aspecten van onze 

dienstverlening. Zijn we bijvoorbeeld goed bereikbaar? Hoe snel worden repa-

ratieverzoeken afgehandeld? Hoe kunt u makkelijk de informatie vinden die u 

zoekt, bijvoorbeeld als het gaat om het opzeggen van de huur? 

De nulmeting heeft een totaalscore opgeleverd van 7,5. Hoewel dat net boven 

de norm ligt, is het nog niet op het landelijk gemiddelde van een 7,8. We zijn 

best tevreden met de totaalscore, zeker na een fusiejaar waarin twee organisatie  

zijn samengevoegd. Maar we zijn er nog niet. Er moet nog het nodige werk 

worden verzet om te voldoen aan de eisen van kwaliteit van dienstverlening 

van KWH. Dankzij de meting weten we nu precies waar onze huurders nog niet 

tevreden over zijn en wat wij de komende tijd moeten verbeteren. Met die kennis  

gaan we de komende tijd aan de slag. We worden elk kwartaal getoetst om te 

kijken hoe we er voor staan. Sommige zaken doen we overigens al heel goed 

zoals de website waar we een hoger dan landelijk gemiddeld cijfer voor hebben 

gekregen. 

Begin dit jaar hebben Peter van 

Ling (directeur Velison Wonen) en 

Raymond Crezee (voorzitter van de 

Huurdersraad) een samenwerkings-

overeenkomst getekend. De taken, 

bevoegdheden en de verantwoorde-

lijkheden van beide partijen zijn hierin 

vastgelegd. Deze overeenkomst heeft 

als doel samenwerking, communi-

catie en onderling overleg zo goed 

mogelijk te laten verlopen. We hopen 

op de voortzetting van de prettige 

samenwerking met de Huurdersraad.

Samenwerkings-
overeenkomst met 
de Huurdersraad

Uitkomst KwH 
nulmeting biedt 
waardevolle 
informatie

Waar wordt het werk uitgevoerd Omschrijving werkzaamheden

Heuvelwijk: Homburgstraat, Van Leeuwenstraat, Van Poptaplantsoen,  
Warmenhovenstraat

Goten reinigen

Kortenaerstraat/IJmuiderstraatweg Schilderwerk

Nobelstraat, Stephensonstraat, Torricellistraat Schilderwerk

Rode Dorp: appartementen Popelstraat, Zandersstraat Schilderwerk

Kerkstraat
Schilderwerk, dakbedekking  
reinigen/herstellen

Grote Beerstraat
Schilderwerk,  
onderhoud liftinstallatie

Doorneberglaan, Groot Helmduin Schilderwerk

Geelvinckstraat Schilderwerk

De Schulpen: Wijkerstraatweg Onderhoud liftinstallatie

Vrouwenwijk: Carrie Pothuisstraat, Annie Romeinstraat, Joke Smitkade, 
Mathilde Wibautstraat

Metselwerk stralen/hydrofoberen

Zilvermeeuw: A. Rosendahlstraat Schilderwerk, gevelwerkzaamheden

A. le Notrelaan (maisonettes, jongeren-, ouderen en gehandicaptenwoningen) Schilderwerk

Floraronde, Groot Hoefblad
Schilderwerk, gevelwerkzaamheden, 
dakwerkzaamheden

Diverse complexen CV ketels vervangen

Raymond Crezee (links) en Peter van Ling.
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Dok 10
In dok 10 neemt Velison Wonen vijf 

appartementen af van BPD. Het is een 

kleinschalig complex dat bestaat uit 

27 appartementen gelegen rondom 

een binnenplaats. 13 appartementen 

zullen worden verhuurd en 14 appar-

tementen worden verkocht.  

De woningen die Velison Wonen 

afneemt, bevinden zich op de eer-

ste verdieping. Wij gaan deze vijf 

woningen als sociale huurwoningen 

verhuren.

Inrichting 
Thaliaplein
Het ontwerp voor het Thaliaplein 

bestaat uit een open gedeelte voor 

het Thalia Theater. Er is ruimte voor 

een terras en activiteiten zoals een 

markt. Aan de westzijde is gekozen 

voor een meer besloten karakter met 

een groene inrichting. In de bestrating  

van het plein is de plattegrond van 

Oud-IJmuiden met de sluizen en 

pieren opgenomen. 

Feestelijke start bouw 
in oud-IJmuiden

De verbouwing van het wijk-
gezondheidscentrum schiet al op!

Op dinsdag 3 maart werd de feeste-

lijke start gevierd van de bouw van 

Dok 9, 10 en 12 in Oud-IJmuiden.  

De woningen worden gebouwd door  

ontwikkelaar BPD. Als officiële han-

deling werd een metershoog doek 

met daarop het definitieve ontwerp 

onthuld van het nieuwe hart van 

Oud-IJmuiden: het Thaliaplein. Bij 

de onthulling waren de enthousiaste 

kopers en de betrokken relaties van 

het project aanwezig.

In onze vorige nieuwsbrief lieten we 

al zien dat de verbouwing was gestart 

van het Wijkgezondheidscentrum in 

Velserbroek. Inmiddels zijn we een 

paar maanden verder, heeft het voor-

jaar zich laten zien en zitten we goed 

op schema met de verbouwing.  

Het binnenplein is overkapt en gelijk 

is te zien wat er aan extra ruimte is 

gecreëerd. De indeling van de ruimten 

is goed zichtbaar door de geplaatste 

wanden. Er wordt volop gewerkt. 

Na de verbouwing is er circa 300 m2 

extra ruimte beschikbaar. Begin juni 

hopen wij dat de verbouwing is  

afgerond en u een mooi nieuw Wijk-

gezondheidscentrum kunt bezoeken. 
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Preventie huisuitzetting
In februari hebben de corporaties, Socius en PLAngroep samen met de 

gemeente Velsen een samenwerkingsovereenkomst preventie huisuitzetting 

getekend. Door deze samenwerking wordt gestreefd naar het tegengaan van 

woningontruimingen in de sociale huursector door financiële problemen. 

Wanneer financiële problemen aan-

houden en betalingsachterstanden 

groter worden, dienen problemen als 

dreigende huisuitzetting zich aan. De 

betrokken partijen stellen alles in het 

werk om een dergelijke situatie, met 

ingrijpende gevolgen, vroegtijdig te 

voorkomen. Bedenk dat tijdig hande-

len belangrijk is om te voorkomen dat 

schulden ontstaan of verder oplopen. 

Vaak is een huurachterstand niet de 

enige schuld. Wanneer er sprake is 

van meerdere schulden is een beta-

lingsregeling alleen niet voldoende. 

Een schuldhulpverlener kan dan uit-

komst bieden. Heeft u problemen met 

het betalen van de huur neemt u dan 

contact met ons op 0255 53 57 86.

De huur op tijd betaald?
Velison Wonen heeft in de huurcon-

tracten met huurders afgesproken dat 

de huur bij vooruitbetaling vóór de 

eerste van de maand moet worden 

voldaan. De meeste huurders houden 

zich strikt aan deze overeengekomen 

betalingswijze. Maar helaas komt het 

ook nog al eens voor dat de huur niet 

zoals afgesproken op de eerste van de 

maand is betaald. Soms gebeurt dat 

zelfs pas aan het eind van de maand. 

Wanneer de huur structureel later 

wordt betaald dan komt de huurder 

zijn betalingsverplichting niet na. De 

wet bepaalt namelijk dat de huurder 

verplicht is de tegenprestatie (de 

huur) op de overeengekomen wijze 

en tijdstippen te voldoen. 

Is het erg als de huur later bij Velison 

Wonen binnenkomt? Het antwoord is 

ja, want het niet op tijd betalen van de 

huur is volgens de wet een wanpres-

tatie. De huurder is van rechtswege 

in verzuim op het moment dat de 

huur niet op het overeengekomen (of 

gebruikelijke) tijdstip wordt betaald. 

Huurders die de huur structureel te 

laat voldoen, worden binnenkort 

schriftelijk door ons benaderd. In een 

brief vragen wij de huurder om de 

huur in het vervolg op tijd te betalen. 

Als dat niet in één keer lukt, stellen 

wij de huurder in de gelegenheid 

een betalingsregeling te treffen. De 

huurachterstand kan dan binnen zes 

maanden worden ingelopen. 

Heeft u vragen over het treffen van een betalingsregeling of over het te laat 

betalen van de huur, dan kunt u contact opnemen met ons via het contact- 

formulier van de website of telefonisch op 0255-535786.

Impressie Thaliaplein
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Leerlingen Molenduin steken 
handen uit de mouwen
Wijkcoördinator Marion de Vries van 

Velison Wonen bracht bewoners en 

Het Molenduin met elkaar in contact  

en regelde een afspraak. Docent 

groen Hans Sturkenboom van Het 

Molenduin, die de leerlingen begeleidt  

bij de tuinklussen, is heel blij met de 

samenwerking. 

“Wij zijn vorig jaar met Velison Wonen, 

Brederode Wonen en Woningbedrijf 

Velsen een samenwerking aangegaan. 

De leerlingen kunnen met het uit-

voeren van tuinklussen in wooncom-

plexen van de woningcorporaties de 

vaardigheden leren die zij later voor 

het uitoefenen van hun beroep nodig 

hebben”, vertelt hij terwijl hij zijn leer-

lingen nauwlettend in de gaten houdt. 

Aan een jongen die in een uit de klui-

ten gegroeide boom is geklommen 

om een tak af te zagen, legt hij uit 

waarom deze boom gesnoeid moet 

worden. “Van deze boom snoeien wij 

dertig procent van de takken weg. Dat 

is nodig, omdat de takken te dicht op 

elkaar zitten en de boom doodgaat  

als we daar niets aan doen. De jongens  

leren welke takken weggesnoeid 

mogen worden en welke niet. Twee 

andere bomen gaan we op verzoek 

van de bewoners nog omzagen, maar 

daar komen we een andere keer voor 

terug.” 

Voor het tuinhuisje werkt een jongen 

aan het ophogen van de verzakte 

bestrating. Op zijn knieën in het zand 

legt hij de tegels weer netjes en recht, 

zodat er weer een vlak stukje terras  

ontstaat. Op dat moment begint het 

te regenen en geeft zijn docent het 

sein voor pauze. Hij onderbreekt 

tijdelijk zijn werkzaamheden om met 

zijn klasgenoten een verdiend kopje 

koffie te drinken... 

Nieuwe huisvestingswet ingevoerd
Op 1 januari 2015 is de Huisvestingswet 2014 in werking getreden. In deze 

wet staan regels over de verdeling van woonruimte, zoals de toewijzing van 

betaalbare huurwoningen. Als gemeenten toewijzingsregels willen hanteren, 

moeten zij een nieuwe huisvestingsverordening opstellen. Daarover moet 

een gemeente overleggen met de woningcorporatie(s). Gemeenten kunnen 

daarover geen convenanten meer sluiten met corporaties. Bestaande huisves-

tingsverordeningen vervallen per 1 juli 2015.

De nieuwe huisvestingsverordening heeft een tijdelijk karakter van maximaal 

vier jaar. Gemeenten moeten steeds opnieuw onderbouwen waarom sturing 

nodig is en zijn verplicht om er met belanghebbenden, waaronder bewoners-

organisaties en corporaties, overleg over te hebben.

Mariette Klaren is per 16 maart in 

dienst van Stichting Welzijn Velsen. 

Zij volgt Suleika van Holland op als 

coördinator buurtbemiddeling in de 

gemeente Velsen. De coördinator 

stuurt het team buurtbemiddeling 

aan dat bestaat uit vrijwillige buurt-

bemiddelaars.

Buurtbemiddeling is een laagdrem-

pelige voorziening waar buren en 

buurtgenoten hun conflicten met 

elkaar oplossen onder begeleiding 

van vrijwillige buurtbemiddelaars. 

Gebruik van buurtbemiddeling heeft 

veel voordelen:

•	 Het	zorgt	voor	duurzame	oplos-

singen die voor beide partijen 

aanvaardbaar zijn;

•	 Het	voorkomt	dat	ruzies	uit	de	

hand lopen;

•	 Politie	en	justitie	blijven	buiten	het	

conflict;

•	 Buurtbemiddeling	is	gratis.

Buurtbemiddeling is op de volgende 

manieren bereikbaar:

Per e-mail: 

info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Telefoon:  0255-548520

Website: 

www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Nieuwe 
coördinator 
buurtbemiddeling

BeLeef oud-IJmuiden
Verhalen verbinden in Oud-IJmuiden
Wat weet u van het verleden van Oud-IJmuiden? Kaairidders, porders, moge-

dreek tarpen (omgekeerd praten), schrijf maar op in ’t boekje, de Heide, de 

Breesaap en de Blikkenbuurt. Allemaal beroepen, gewoonten en plaatsen die de 

sfeer en het karakter van Oud-IJmuiden bepalen. Een pionierswijk met een bont 

gezelschap aan culturen en geloven, bijeengebracht door zee, havens, sluizen 

en visserij. 

Het project
BeLeef Oud-IJmuiden is een project van Agnes de Boer en Marlenne Schrijver 

en Stichting Welzijn Velsen. BeLeef Oud-IJmuiden brengt verhalen van mensen 

uit Oud-IJmuiden bijeen. Het project wil herinneren, herbeleven, ontmoeten en 

doorgeven. De verhalen verschijnen elke twee weken in de IJmuider Courant 

en in augustus (tijdens het Havenfestival en Sail) verschijnt het boek BeLeef 

Oud-IJmuiden.

Op diverse plaatsen, zoals in buurthuis De Brulboei, worden ontmoetingsactivi-

teiten georganiseerd. Deze staan vermeld op www.beleefoudijmuiden.nl. 

Wandelroute Oud-IJmuiden
Halverwege juni gaat een wandelroute langs het Erfgoed van Oud-IJmuiden 

van start. Een wandeling van vijf kilometer voert langs 25 historisch en cultu-

rele belangrijke plekken zoals hotel Willem Barends, station IJmuiden en de 

beruchte Veertig (de eerste arbeiderswoningen). Velison Wonen steunt de  

wandeling evenals gemeente Velsen, provincie Noord-Holland en vele bedrij-

ven uit IJmuiden. 

Heeft u ook een mooie herinnering?
BeLeef Oud-IJmuiden nodigt u uit om uw verhaal over Oud-IJmuiden te vertel-

len of op te schrijven. Een mooie herinnering kort of lang geleden wordt zeker 

op de website geplaatst. Stuur het op naar: info@beleefoudijmuiden.nl.

Docent Hans Sturkenboom geeft uitleg aan zijn leerlingen.

Op school leren ze alle deelvaardig- 

heden van het hoveniers vak. De 

leerlingen van Het Molenduin, die 

de richting arbeid volgen, weten 

inmiddels veel over het onderhouden 

van tuinen. In de binnentuin van de 

Zilvermeeuw kregen zij in maart de 

mogelijkheid om in de praktijk  

ervaring op te doen met groenonder- 

houd. Op hun beurt konden de 

bewoners van woongemeenschap 

De Zilvermeeuw wel wat extra hulp 

gebruiken bij het onderhoud van hun 

gezamenlijke tuin. 

Agnes de Boer (links) en Marlenne Schrijver.

Mariette Klaren
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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

www.velisonwonen.nl 

facebook.com/velisonwonen

 

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

Vrijdag: 08.30 uur tot 12.00 uur  

Bankrekening
NL 75 BNGH 0285 1613 50

Redactie en lay-out
Velison Wonen

ipsis, Zwaag

Fotografie
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.

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.

Melden van glasbreuk
 
Indien u via Velison Wonen verzekerd bent voor 

glasschade kunt u glasbreuk rechtstreeks melden aan: 

De Glaslijn 0800-0205050.

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.


