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Donderdag 27 augustus was het feest in het Wijkgezondheidscentrum aan de 

Aletta Jacobsstraat in Velserbroek. Na maanden verbouwen werd het gebouw 

met een knal en confetti feestelijk geopend. De openingshandeling werd ver-

richt door wethouder R. te Beest, huisarts R. Peters en de directeur van Velison 

Wonen P. van Ling. Onder het genot van een hapje en een drankje kon het pand 

worden bewonderd. 

Het was even afzien in de noodvoorziening, maar het terugkeren naar een 

heerlijke werkruimte en zorgcentrum voor omwonenden maakt veel goed. 

Velison Wonen heeft met behulp van bouwbedrijf Thunnissen de verbouwing 

tot stand gebracht. Het binnenplein is overkapt waardoor er zo’n 300 m2 extra 

ruimte is bijgekomen en de binnenkant van het gebouw heeft een ware meta-

morfose ondergaan.

een complete 
metamorfose Aangepaste openingstijden kantoor 

tijdens feestdagen:

•	 Vrijdag 25 december (1e kerst-

dag) gesloten

•	 Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) 

gesloten

•	 Maandag 4 januari 2016 is het 

kantoor vanaf 10.15 uur open

Voor dringende reparaties buiten 

de openingstijden die niet kunnen 

wachten, kunt u contact opnemen 

met onze boodschappendienst  

020 485 81 70.

Vanaf links: P. van Ling, R. Peters en R. te Beest

Prettige 
feestdagen!
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Zorgbalans en Velison wonen ontwikkelen een beschermde woonvoorziening 

voor kwetsbare ouderen op de locatie Molenweid aan de Aletta Jacobsstraat in 

Velserbroek. Het gaat om een woongebouw met drie woonlagen. op elke ver-

dieping worden tien tweekamerappartementen met gemeenschappelijke ruim-

ten gerealiseerd. Velison wonen bouwt de Molenweid en verhuurt het gebouw 

aan Zorgbalans. Zorgbalans wijst de woningen toe op basis van een indicatie.

omwonenden van Molenweid 
geïnformeerd over bouwplan

Duurzaam wonen
Vrijdag 9 oktober werd op het Dudok-

plein in IJmuiden de dag van de 

duurzaamheid georganiseerd. Samen 

met de gemeente Velsen en andere 

partners was Velison Wonen deze 

dag aanwezig om informatie te geven 

over duurzaamheid. 

Duurzaamheid is voor ons een 

belangrijk thema gelet op de betaal-

baarheid, de lagere energielasten voor 

onze huurders, maar ook vanwege 

de noodzakelijke CO2 reductie voor 

onze planeet. De komende jaren 

investeren wij veel in de energie- 

prestaties van onze woningen. 

Jaarlijks voeren we bij 100 woningen 

duurzaamheidsmaatregelen uit om 

de energieprestaties te verbeteren. Dit 

jaar starten wij in Velsen-Noord met 

de woningen gelegen aan de Melk- 

laan en omgeving. Bij de uitvoering 

van onze onderhoudswerkzaam- 

heden gebruiken we bij voorkeur 

duurzame materialen. Zo maken we 

bij projecten uitsluitend gebruik van 

FSC-hout. En ook op kantoor probe-

ren we duurzaam te werken, door bij-

voorbeeld te kiezen voor FSC-papier.

Ook u kunt natuurlijk veel aan duur-

zaamheid doen. Energie is een eerste 

levensbehoefte, maar ook duur. 

Met de winter in aantocht staan we 

daarom in dit bewonersmagazine 

stil bij mogelijkheden om energie te 

besparen en het bewuster omgaan 

met energieverbruik. Zo kunnen we 

het verschil maken!

Peter van Ling, Directeur

energiebesparende maatregelen 
voor de Melklaan 

Zonnige woningen
Doordat we investeren in energetische maatregelen wordt 

de energieprestatie van de woningen verhoogd naar een  

hoog niveau. Om dit niveau te bereiken, worden dak, begane  

grondvloer en spouw in de muur geïsoleerd. In woningen 

waar dat nog niet is gebeurd, plaatsen we een energiezui-

nige HR ketel. In alle woningen wordt op de begane grond 

HR++ glas aangebracht. In de badkamer wordt het ventila-

tiesysteem aangepast. Ook worden de woningen kierdicht 

gemaakt en voorzien van nieuwe voordeuren. 

Om de woningen nog energiezuiniger te maken, voorzien we  

ze van zonnepanelen. Tegen betaling van een gering bedrag  

kunnen huurders besluiten om zonnepanelen te laten 

plaatsen. Daarmee kunnen we uiteindelijk een zeer hoge 

energieprestatie (vergelijkbaar met wat voorheen energie- 

label A werd genoemd) voor vrijwel alle woningen bereiken.

Meedenken
Begin 2015 is een bewonerscommissie geformeerd die actief  

meedenkt over alle beheer- en onderhoudsplannen van 

het complex. In samenwerking met de bewonerscommissie  

Melklaan e.o. heeft Velison Wonen een bewonersavond 

georganiseerd om bewoners te informeren over de plan-

nen. Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Velison Wonen 

hecht veel waarde aan overleg met de bewonerscommissie. 

Start van de werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden starten nog dit jaar, 

dit betekent dat de bouwplaats wordt ingericht en er een 

opname zal plaatsvinden in de woningen. De aanbesteding 

aan de bouwkundig aannemer wordt in november afgerond.  

Velison Wonen verwacht dat het project rond de zomer 

van 2016 gereed is.

Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 15 september organi-

seerde Velison Wonen samen met 

Zorgbalans een inloopbijeenkomst in 

het Polderhuis in Velserbroek om de 

omwonenden uitleg te geven over 

het bouwplan. Medewerkers van 

Zorgbalans, Velison Wonen, het archi-

tectenbureau en de aannemer waren 

aanwezig om vragen van bezoekers 

te beantwoorden. Aan de hand van 

ontwerptekeningen en een artist 

impression konden de omwonenden 

een indruk krijgen van de uitstraling 

en de indeling van het gebouw. 

Vergrijzing
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. De locatie Molen-

weid achter het woonzorgcomplex 

De Hofstede bleek een geschikte 

locatie te zijn om in deze behoefte te 

voorzien. Mensen met een zwaardere 

zorgvraag kunnen met de komst van 

de woonvoorziening in hun eigen 

dorp blijven wonen.

De Hofstede
De woonvoorziening de Molen-

weid gaat een aanvulling vormen op 

het bestaande Hofstedecomplex. 

De Hofstede beschikt over goede 

voorzieningen, zoals een buurtcen-

trum, de thuiszorg en een gezond-

heidscentrum. Voor bewoners uit de 

Hofstede die niet meer zelfstandig 

kunnen wonen, biedt de Molenweid 

de mogelijkheid om toch in de buurt 

te blijven wonen. Het is overigens niet 

zo dat bewoners van de Hofstede of 

uit Velserbroek voorrang hebben. 

Aanvang bouw
De bedoeling is dat de bouw begin 

2016 start. Als alle werkzaamheden 

volgens planning verlopen zou de 

woonvoorziening begin 2017 open 

kunnen gaan. Dan kunnen de eerste 

bewoners naar het pand verhuizen.

Om in aanmerking te komen voor een woning in de Molenweid is een indicatie 

nodig met zorg voor verblijf op basis van de wet langdurige zorg. Ook een even-

tueel meeverhuizende partner heeft deze indicatie nodig.

Heeft u belangstelling om te gaan wonen in de Molenweid en beschikt u over de 

benodigde indicatie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling zorgbemid-

deling van Zorgbalans: Frontoffice.intramuraal@zorgbalans.nl of 023- 8910 550.

Indicatie

Velison wonen heeft betaalbaar wonen hoog in het vaandel staan. energiekosten 

maken een steeds groter deel uit van de totale woonlasten. Mede daarom gaan 

wij investeren in energetische maatregelen in onze woningen aan de Melklaan 

en omgeving in Velsen-noord.

Duurzame markt
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Planmatig onderhoud
Iedere woning heeft onderhoud nodig, zodat u prettig kunt blijven wonen.  

Velison wonen zorgt ervoor dat uw woning goed wordt onderhouden. Als 

we in een complex of een groep woningen aan de slag gaan, spreken we van 

planmatig onderhoud. 

De afgelopen periode hebben we op diverse locaties aan 

planmatig onderhoud gewerkt. Zo werden bij meerdere 

complexen schilderwerkzaamheden verricht. Aan de 

woningen aan de Ans Rosendahlstraat in Velserbroek werd 

het hout en het metselwerk hersteld. Ook in Velserbroek, 

aan de woningen aan de Floraronde voerden we dakwerk-

zaamheden uit. In IJmuiden aan het Poptaplantsoen en 

omgeving wordt de balkonconstructie van de woningen 

aangepast.

Hieronder ziet u een foto-impressie van de werkzaamheden. 

4

enkele huurverlagingen door 
nieuw puntenstelsel

Vanuit de huurdersraad

Per 1 oktober 2015 is een nieuw pun- 

tensysteem voor sociale huurwoningen  

van kracht geworden. Dit punten- 

systeem is bedacht door de overheid. 

De belangrijkste wijziging is dat de 

WOZ-waarde van de woning mee-

telt in de berekening van het aantal 

punten. 

Voor de woningen van Velison Wonen 

geldt dat het nieuwe woningwaarde-

ringsstelsel in veel gevallen leidt tot 

hogere punten en dus een hogere 

maximaal redelijke huurprijs. Bij 

bestaande huurcontracten leidt het 

nieuwe puntensysteem per 1 oktober 

2015 niet tot een extra huurverhoging. 

Huurverlaging
Voor een klein aantal woningen vielen 

de punten en de maximaal redelijke 

huur juist lager uit. De huurders van 

deze woningen hadden recht op een  

huurverlaging. Velison Wonen heeft de  

huurders die in aanmerking kwamen  

voor een huurverlaging in oktober per 

brief geïnformeerd dat de huurprijs 

van de woning wordt aangepast. Deze 

huurders hebben het verschil in huur 

met terugwerkende kracht (vanaf  

1 oktober 2015) terugbetaald gekregen.

Meer weten over 
de puntentelling?
Wilt u meer weten over de nieuwe 

puntentelling? Op onze website 

onder: Ik ben huurder> Huur betalen> 

Nieuwe puntentelling vindt u veel 

gestelde vragen en antwoorden over 

dit onderwerp en een link naar de site 

van de Rijksoverheid.

Het einde van het jaar nadert en we 

kunnen terugzien op een druk en 

enerverend jaar. Niet alleen kregen 

we meer adviesaanvragen dan ooit 

te verwerken, maar ook de nieuwe 

Woningwet van minister Blok moest 

ingevoerd worden, werd hard gewerkt 

aan een nieuw woningwaarderings-

systeem en moest het drie-partijen-

overleg tussen huurdersvertegen-

woordigers, corporaties en gemeente 

vorm gegeven worden ten behoeve 

van onder andere prestatieafspraken. 

Ook intern heeft zich een wijziging 

voorgedaan, daar onze voorzitter 

Raymond Crezee wegens verhuizing 

zijn functie moest neerleggen. Omdat 

Raymond financieel, economisch en 

politiek goed is onderlegd, is hij per  

16 oktober aangesteld als extern  

adviseur. Wil van Norden, voorheen 

vice voorzitter, neemt voorlopig de 

hamer van Raymond over. 

Een betreurenswaardig feit dit jaar 

was onze jaarvergadering die op  

1 april heeft plaatsgevonden. Ondanks 

onze inspanningen en advertenties 

in de krant bleef de opkomst betreu-

rend laag. Omdat de organisatie van 

deze vergadering veel tijd en uiter-

aard ook geld kost, leeft bij ons de 

vraag of de kosten nog wel tegen de 

baten opwegen. Misschien vindt u 

als huurder dat onze jaarvergadering 

geen toegevoegde waarde heeft, of 

dat u een andere verwachting heeft 

van de invulling van deze vergadering. 

Uw mening is voor ons van wezenlijk 

belang, dus uw opmerkingen zijn van 

harte welkom! 

Tot slot willen wij u erop wijzen dat 

de mogelijkheid bestaat lid te worden 

van onze huurdersraad. Wilt u graag 

ons team komen versterken en bent u 

thuis in de ontwikkelingen op sociaal 

volkshuisvestelijk gebied? Aarzel dan 

niet contact met ons secretariaat 

op te nemen voor een oriënterend 

gesprek! U kunt ons bereiken via 

e-mail: info@velison-hr.nl of  

esther.otter@velison-hr.nl.

De woningcorporaties moeten vanaf januari 2016 bij het 

toewijzen van sociale huurwoningen voldoen aan de 

nieuwe passendheidsnorm. Een sociale huurwoning is een 

woning met een maximale netto huurprijs van € 710,68 

(prijspeil 2015). Het gaat hier om kale huur. Dat wil zeggen:  

huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en licht.

Wat is passend toewijzen?
Dit betekent dat het inkomen en de samenstelling van het 

huishouden bepalen voor welke woning een huurder in 

aanmerking komt. Door ‘passend toewijzen’ krijgen huur-

ders een woning waarvan de huur aansluit bij hun inko-

men. Het voorkomt dat huurders snel in betalingsproble-

men komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven 

aan huurtoeslag te hoog oploopt.

In het schema onderaan staan de normen vermeld die per 

1 januari 2016 gelden voor het passend toewijzen. 

Deze nieuwe regeling heeft tot gevolg dat ook Velison 

Wonen woningen met een kale huurprijs tot en met de 

aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag (= huurprijs tot  

€ 710,68) met voorrang toewijst aan huishoudens met een 

inkomen tot en met de huurtoeslaggrens (inkomens zoals 

vermeld in de tabel). 

Voor woningen die in januari 2016 verhuurd worden, staan 

de advertenties in december 2015 op de website van 

WoneninVelsen en van Velison Wonen. In deze adverten-

ties worden de nieuwe normen voor passend inkomen 

duidelijk vermeld. Volgt u de komende tijd onze websites 

en de lokale media. 

Schilderwerk in een poort Balkonconstructies op het PoptaplantsoenWerken op het dak aan de Floraronde

1 persoon 2 personen 3 personen en meer

netto huur Inkomen tot en met Inkomen tot en met Inkomen tot en met

0 - 576,87 21.950 29.800 29.800 

576,88 - 618,24 21.950 - 29.800 29.800/29.825 - 34.911 29.800/29.825

618,25 - 710,68 Minimaal 21.950 - 34.911
Minimaal 29.800 - 34.911 
/ 38.950

Minimaal 29.800 - 34.911 
/ 38.950

Vanaf 710,68 Vrije sector Vrije sector Vrije sector

norm passend toewijzen geldt 
per 1 januari 2016 
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Huurders Dok 10 blij met sleutel

Naast het ondertekenen van de huurovereenkomst en  

het in ontvangst nemen van de sleutels, gaf de opzichter 

de nieuwe bewoners informatie over hun woning. Ver-

volgens konden de bewoners de woning op hun gemak 

nalopen. 

De eerste bewoonster die de sleutel uitgereikt kreeg, 

vertelde enorm blij te zijn met haar huis: “Alles is nieuw, 

dat vind ik heel fijn aan deze woning”. Ook met de grote 

badkamer is ze meer dan tevreden. 

Ondertussen wordt Oud-IJmuiden steeds mooier. Op dit 

moment wordt er nog volop aan de bestrating van het 

Thaliaplein gewerkt, dat naar verwachting voor de kerst 

klaar is. 

een klepraampje bijvoorbeeld nog 

voorzien is van enkel glas. Dat moet 

allemaal apart worden beoordeeld 

en genoteerd. In deze woning moet 

ik nog even de vliering op om na te 

gaan of het dak geïsoleerd is. Hiervoor  

boor ik voorzichtig een klein gaatje in 

het dakbeschot, om vervolgens met 

een metalen draad te voelen of ik 

tegen isolatiemateriaal aan kom. Dat 

blijkt bij deze woning inderdaad het 

geval te zijn. De dikte van de isolatie 

bepaal ik door er doorheen te prikken 

met de metalen draad.

Hoeveel tijd kost een 
woningopname?

Omdat ik heel veel moet meten en 

allerlei afzonderlijke onderdelen 

moet beoordelen, kost een inspectie 

behoorlijk veel tijd. Na een woning-

opname moet ik op kantoor alle 

gegevens in het systeem zetten, zodat 

het energielabel kan worden afge-

geven. In totaal ben ik een halve dag 

per woningopname kwijt. Maar als ik 

binnen een complex één en hetzelfde 

type woning moet opnemen en alle 

gegevens van de woning bekend 

zijn, dan duurt een opname hooguit 

een half uur. Omdat Velison Wonen 

haar hele woningbezit gelabeld wil 

hebben, houd ik mij alleen met EPA-

labeling bezig. 

Op welke energie-index 
komt deze woning uit, 
denk je?

In de huidige staat, verwacht ik een 

hoge energie-index (vergelijkbaar 

met label F). Maar als wij straks een 

cv-ketel geplaatst hebben, komt het 

energie-index aanzienlijk lager uit. 

Voor de nieuwe bewoners is dat fijn, 

want dat scheelt -als de bewoner 

tenminste energiebewust stookt- in 

de energiekosten.

Wat valt jou in deze woning op als het 
gaat om energiezuinigheid?

Omdat ik hier ook al tijdens een voorinspectie ben 

geweest, weet ik al iets meer over deze woning. Ik kom 

hier nu voor de tweede keer, omdat ik het schuine dak nog 

wil checken. Het eerste dat mij opvalt is, dat de woning 

nog vrijwel in de oude staat is. Veel leuke oude details, 

maar niet bepaald energiezuinig. De woning dateert dan 

ook van 1947 en is sindsdien door een en dezelfde familie 

bewoond geweest. Zoals je ziet, hebben er gaskachels 

gestaan. Dit geeft een beduidend hogere energie-index 

dan bijvoorbeeld de huidige energiezuinige HR combi-

ketels. Voordat we de woning opnieuw verhuren, plaatsen 

we dan ook een nieuwe energiezuinige cv-ketel. De geiser 

die boven het aanrecht hangt, is dan ook niet meer nodig. 

Wel gunstig voor de energieprestatie van de woning is de 

dubbele beglazing en de goede kozijnen die vrij nieuw zijn. 

Je bekijkt dus de verwarming, de 
beglazing, de isolatie, waar let je nog 
meer op?

Ik moet tijdens een inspectie heel veel verschillende 

onderdelen van de woning bekijken. Eigenlijk alles in de 

woning waar warmteverlies kan plaatsvinden. Het komt 

soms voor dat een deel van de ramen dubbel glas is, maar 

Woningen en gebouwen moeten bij 

verkoop, verhuur of oplevering een 

energielabel hebben. De Rijksover-

heid ziet het energielabel als een van 

de middelen om huiseigenaren te 

helpen energie te besparen.

Velison Wonen heeft zich tot doel gesteld dat het bezit in 

2017 een gemiddeld energie-index van 1,41 - 1,80 heeft 

(vergelijkbaar met label C).

op stap met de ePA-opzichter

Waarom is een 
energielabel 
verplicht?

Gemiddelde energie-
index van 1,41 - 1,80 

Nieuwe huurders ontvingen de sleutel van hun appartement

Arthur van Heese werkt bij Velison wonen als ePA-opzichter. Hij beoordeelt de 

woningen van Velison wonen en gaat na of ze veel of weinig energie verbruiken 

(de energieprestatie). Aan de hand van zijn inspectie krijgt de woning een  

energie-index (voorheen aangeduid met een letter A t/m G). woningen met 

een laag energie-index zijn het energiezuinigst. wij gingen met Arthur mee 

naar een opname van een lege woning in Heuvelwijk om te zien waar hij als 

ePA-opzichter nu precies op let. 

op donderdag 12 november ontvingen de huurders van de appartementen in 

Dok 10 in oud-IJmuiden de sleutel van hun nieuwe woning. Velison wonen 

kocht vorig jaar vijf woningen van ontwikkelaar BPD in het appartementen- 

gebouw. Deze woningen bevinden zich op de eerste verdieping en worden 

door Velison wonen als sociale huurwoningen verhuurd. De huurders kregen 

hun woning via het lotingmodel toegewezen.

Op stap met EPA-opzichter Arthur van Heese

Op internet vindt u verschillende testjes, waarmee u kunt nagaan hoe u er  

persoonlijk voor staat als het gaat om duurzaamheid. Google bijvoorbeeld 

eens op ‘Hoe duurzaam leef jij test’. 

Hoe duurzaam bent u?
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Makkelijk energie besparen

Dag van de duurzaamheid

In IJmuiden organiseerden de samenwerkende wijkteams 

een duurzame markt op Plein 1945. Op de markt stonden 

kramen met thema’s als duurzaam wonen, tweedehands, 

biologisch eten en afvalscheiding. Er was een mogelijkheid 

om kleding te ruilen of een elektrische fiets te proberen. 

Kinderen konden al knutselend leren over duurzame ener-

gie. Zij maakten vrolijke zonnebloemen die draaien op het 

licht van de zon.

Velison Wonen deelde samen met Woningbedrijf Velsen 

een kraam. Woningcorporaties kunnen veel bijdragen aan 

duurzaamheid door te investeren in energiebesparing en 

duurzaamheid. Door woningen goed te isoleren, energie- 

zuinige cv-ketels te plaatsen en door te kiezen voor duur-

zame materialen, kunnen we meehelpen aan een beter 

milieu, een gezond binnenklimaat, lagere woonlasten en 

meer comfort voor huurders. Maar we vinden het ook  

belangrijk dat onze huurders weten wat ze zelf kunnen doen  

om energiebewust en duurzaam te leven. Aan de bezoekers 

van de duurzame markt deelden we daarom waterstraal-

brekers en bespaartips uit. Door de waterstraalbrekers 

op de kraan te bevestigen, kan op waterverbruik worden 

bespaard. Deze attentie was net als de douchecoach van 

het Woningbedrijf Velsen erg in trek bij de bezoekers.

•	 Kies voor energiezuinige lampen en apparaten als u 

deze nieuw aanschaft. Let op het goede energielabel;

•	 Laat de computer, tv en andere installaties niet op de 

standby stand staan. Sluit ze aan op een stekkerdoos 

met een aan/uitschakelaar of gebruik een standby-

killer;

•	 Stook eens een graad lager, bijvoorbeeld 20 graden in  

plaats van 21. Zet de thermostaat tijdig lager voordat u 

naar bed gaat of het huis uitgaat. Deze simpele maat-

regelen kunnen een aanzienlijke besparing opleveren;

•	 Gebruik een waterbesparende douchekop en douche 

niet onnodig lang. Op de kranen kunt u een water-

straalbreker monteren, dat scheelt waterverbruik;

•	 Wassen op 60 of 90 graden kost twee of drie keer 

zoveel energie als wassen op 40 graden. Terwijl uw 

normale was net zo schoon wordt. Was met een volle 

wasmachine;

•	 Wilt u weten welke apparaten in uw huis veel energie 

verbruiken, maak dan gebruik van een energiemeter 

(verkrijgbaar bij een elektronicazaak);

•	 Op de achterkant van het apparaat staat het vermogen  

vermeld. Ook daaraan kunt zien of het apparaat veel 

energie verbruikt. Hoe hoger het vermogen, hoe 

hoger het energieverbruik is.

Energie besparen is makkelijker dan u denkt. Als huurder hoeft u het bovendien niet alleen te doen. Velison Wonen doet 

er veel aan om haar woningcomplexen en woningen energiezuiniger maken. Onze Epa-opzichter voert inspecties in de 

woningcomplexen uit om na te gaan hoe energiezuinig onze woningen zijn en welke maatregelen genomen kunnen 

worden om ze energiezuiniger te maken. Maar u kunt zelf ook veel doen om het milieu een handje te helpen en te zorgen 

voor een lagere energierekening. Met deze tips helpen wij u graag op weg.

Tijdens de dag van de duurzaamheid op vrijdag 9 oktober vonden er door heel 

nederland duizenden duurzame activiteiten plaats. Doel was om te laten zien 

hoe duurzaamheid past in het dagelijks leven. want met een veranderend  

klimaat en slinkende grondstofvoorraden is het belangrijk om bewuster met 

ons consumptiegedrag om te gaan. 

Bent u huurder van Velison Wonen en wilt u kans maken 

op een waterbesparende begrenzer ter waarde van € 2,50 

die u op uw kraan kunt monteren? 

Like dan onze facebookpagina en vermeld uw beste ener-

giebesparende tip op www.facebook.com/velisonwonen. 

Uit deze ‘likers’ worden 50 winnaars geloot.

Velison wonen koopt acht 
woningen in oud-IJmuiden

Ontwikkeling Oud-
IJmuiden
Tussen het Noordzeekanaal en de 

grootste vissershaven van Neder-

land wordt een oud bedrijventerrein 

getransformeerd tot een dynamische 

woonomgeving. De mooie inmid-

dels gerealiseerde bebouwing, de 

bedrijvigheid in de omgeving en 

de kleinschaligheid maken Oud-

IJmuiden tot een aantrekkelijke plek 

waar wonen, werken en recreëren 

samengaan. De eerste plannen om 

Oud-IJmuiden te transformeren van 

een verouderd bedrijventerrein naar 

een aantrekkelijke buurt, stammen 

alweer uit de jaren ‘90 van de vorige 

eeuw. De gemeente Velsen en Bouw-

fonds Ontwikkeling (tegenwoordig 

BPD) hebben aan de basis gestaan en 

hebben samen met Velison Wonen en 

Woningbedrijf Velsen de planvorming 

verder ontwikkeld.

Positieve bijdrage 
aan de verdere 
ontwikkeling van 
Oud-IJmuiden
In Oud-IJmuiden heeft Velison 

Wonen tussen 2009 en 2013 drie 

woonblokken met in totaal 146 

woningen gerealiseerd en in 2015 

vijf sociale huurwoningen (apparte-

menten) in Dok 10 gekocht. Velison 

Wonen is daarmee een grote ont-

wikkelaar in Oud-IJmuiden en heeft 

vanwege het vele bezit in dat gebied 

een belang bij de verdere ontwik-

keling van Oud-IJmuiden. Door de 

woningen van BPD te kopen, gaat de 

bouw in Oud-IJmuiden door en krijgt 

de transformatie van de wijk steeds 

meer gestalte. 

Ruime woningen
De oppervlakte van de eengezinswo-

ningen varieert van 119m2 tot 127m2. 

De woningen zijn bijzonder geschikt 

voor gezinnen. Eengezinswoningen 

voor de sociale huur van deze  

grootte zijn slechts beperkt beschik-

baar en in Oud-IJmuiden vrijwel niet 

aanwezig. De twee kleine apparte-

menten zijn geschikt voor diverse 

doelgroepen. De woningen worden 

door Velison Wonen turnkey van BPD 

gekocht. Naar verwachting gaat de 

bouw in december 2015 van start 

en worden de woningen eind 2016 

opgeleverd.

Velison wonen koopt acht woningen van BPD in oud-IJmuiden, voor de  

verhuur als sociale huurwoningen. Het gaat om zes eengezinswoningen en 

twee appartementen in het nog te bouwen Dok 12 aan de Breesaapstraat, 

waar ook het Thalia Theater is gesitueerd. 

Wij geven 50 water-
straalbrekers weg



10 11

Beleving in de wijk
In oktober nodigde Velison Wonen de leden van de bewonerscommissies uit 

voor een kennismakingsbijeenkomst. Aan de hand van een afwisselend pro-

gramma met als thema ‘Beleving in de Wijk’ gingen de leden van bewoners-

commissies in gesprek met medewerkers van instanties die zich inzetten voor 

de leefbaarheid in buurten. Tussen de programmaonderdelen door konden de 

bewonerscommissies ook met elkaar kennis maken. 

Directeur Peter van Ling opende de bijeenkomst met een presentatie over de 

missie en koers van Velison Wonen. Die missie en koers lichtte hij als volgt toe: 

Velison Wonen wil samen met huurders en samenwerkingspartners werken 

aan wijken waar het prettig wonen en leven is. We bieden betaalbare en goede 

woningen aan een brede doelgroep én we willen onze huurders een zo opti-

maal mogelijke dienstverlening bieden. 

Wijkagent Jerry Ramdayal hield een presentatie over het project Horen, Zien en 

Melden. Onder het motto ’werkt u ook mee aan een veiligere en leefbare wijk?’ 

plaatst de politie op de facebookpagina van Horen, Zien en Melden berichten, 

over inbraken, verdachte situaties en diefstallen die plaatsvonden in Velsen. 

Daarbij wordt een beroep gedaan op bewoners om verdachte situaties te mel-

den. Na een gezamenlijk hapje en drankje werden de leden van de bewoners-

commissies uitgenodigd om in gesprek te gaan met de coördinator Buurtbe-

middeling van stichting Welzijn, de relatiemanager van de gemeente Velsen, 

leden van de Huurdersraad en medewerkers van Velison Wonen om elkaar te 

informeren en om ideeën uit te wisselen. De bewonerscommissieleden waren 

erg positief over de opzet van de avond en vonden het zeker voor herhaling 

vatbaar. 

Velison Wonen hecht veel waarde aan het betrekken en activeren van bewo-

ners. Bewonersparticipatie levert kennis en inzicht in de wensen van bewoners 

en draagt bij aan betrokkenheid en verantwoordelijkheid van bewoners in de 

wijk. 

De bewonerscommissie iets voor u? Neemt u dan contact op met onze  

wijkcoördinator: m.devries@velisonwonen.nl.

wonen zonder eenzaamheid

Brand door 
opladers

Luisterend oor
“Ook in onze gemeente is het onder-

werp eenzaamheid actueel,” vertelt 

Elisabeth Hoekstra van het Sociaal 

Wijkteam Velsen. “Eenzaamheid is 

niet uitsluitend een probleem van 

ouderen, maar zij vormen wel een 

kwetsbare groep. Sommige ouderen 

komen weinig de deur uit en hebben 

een klein netwerk. Mensen om hen 

heen vallen weg. Het is dan lastig om 

onder de mensen te blijven. Wij pro-

beren met deze mensen in contact te 

komen en gaan als daar prijs op wordt 

gesteld, naar hen toe voor een huis-

bezoek. In dat gesprek kijken we hoe 

wij er samen met de organisaties uit 

ons netwerk voor kunnen zorgen dat 

bewoners op weg worden geholpen. 

Het kan zijn dat er maar een gesprek 

nodig is, misschien ook meer. Wij gaan  

uit van een kortdurende bemiddeling.” 

Nieuwe mensen 
ontmoeten
Naast de huisbezoeken, organiseert 

het Sociaal Wijkteam koffieochtenden 

waar mensen elkaar kunnen ontmoe-

ten, zoals in het seniorencentrum in 

Zeewijk aan het Zeewijkplein. Vanaf  

2 december start het Sociaal Wijkteam  

in de Centrale Bibliotheek Velsen aan 

het Dudokplein in IJmuiden met een 

maandelijkse koffieochtend. Aan deze 

ochtend wordt een bepaald thema 

meegegeven. De koffieochtend is niet 

uitsluitend gericht op ouderen, maar 

is bedoeld voor iedereen die geïnte-

resseerd is. Maandelijks op de woens-

dagochtend van 10:30 tot 12:00 uur 

kunnen bewoners uit Velsen onder 

het genot van een kopje koffie of thee 

ervaringen met elkaar delen. 

Recentelijk kregen wij in een woning 

van Velison Wonen te maken met 

een brand door oververhitting van 

een oplader. Een spontaan ontbran-

dende oplader blijkt geen unicum te 

zijn. Volgens de brandweer komen 

incidenten met ontbrandende opla-

ders veel voor. Een achtergebleven 

oplader in het stopcontact kan erg 

warm worden, waardoor brand kan 

ontstaan. 

Klaar met opladen? Verwijder dan de 

oplader uit het stopcontact. Dat is 

een stuk veiliger. Laad uw apparaten 

op wanneer u in de buurt bent en 

niet ‘s nachts tijdens uw slaap.

Het plaatsen van brandmelders is ook 

in dit geval bepaald geen overbodige 

luxe. Een brandmelder kan levens 

redden.

Meer dan een miljoen nederlanders voelt zich eenzaam. Mensen worden 

gemiddeld ouder en wonen langer zelfstandig, vaak in een corporatiewoning. 

Bij oudere mensen kan eenzaamheid een rol gaan spelen bij het verliezen van 

een partner of door het krijgen van een fysieke beperking. ook als woning- 

corporatie hebben wij hier mee te maken. onze medewerkers komen regel-

matig bij huurders over de vloer. Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij het 

signaleren van vereenzaming en bij het doorverwijzen naar hulpverlenende 

organisaties zoals het Sociaal wijkteam Velsen.

Voelt u zich eenzaam en kunt u wel 

een steuntje in de rug gebruiken?  

Neem dan contact op met het Sociaal  

Wijkteam Velsen op telefoonnummer 

088 887 69 70 of mail naar  

contact@swtvelsen.nl. In het Sociaal 

Wijkteam Velsen werken verschillende  

organisaties samen vanuit het maat-

schappelijk werk, welzijnswerk en 

wijk verpleging.

Steuntje in de rug
Sociaal Wijkteam Velsen

Vaarwel envelop belastingdienst
Post van de belastingdienst, zoals uw beschikking huur-

toeslag, vindt u voortaan in uw berichtenbox op www.

mijnoverheid.nl. Activeer daarom nu uw account. Ga naar 

www.belastingdienst.nl/digitalepost voor meer informatie. 

U vindt hier alles over het aanvragen van DIGID, het active-

ren van uw account en het ontvangen van digitale post.

Bent u niet vertrouwd met digitale communicatie? Vraag 

dan of iemand in uw omgeving u kan helpen. Bijvoorbeeld 

uw buren, familie of een maatschappelijke dienstverlener. 

Ook kunt u met u vragen terecht bij de Belastingdienst 

0800 235 83 52.

Heeft u recht op huurtoeslag? Dan 

krijgt u voortaan de beschikking  

digitaal en niet meer op papier. De 

belastingdienst gaat namelijk steeds 

meer post voortaan alleen nog maar 

digitaal versturen. De envelop van de 

belastingdienst is dus binnenkort  

verleden tijd. 
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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

Reinder Weidijk

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.

Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


