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Breng uw buren op de hoogte van uw 

vakantie met de Burenkaart die u bij 

deze nieuwsbrief ontvangt! 

Burenkaart

Buur, ik ga 

op vakantie!

Maak het inbrekers 

niet te makkelijk.

Ik vraag mijn vertrouwde buren:

• mijn woning een bewoonde indruk  

 te geven.

• bij verdachte situaties 112 te bellen.
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Ondernemingsplan 2018 - 2022
Voor een nog op te stellen ondernemingsplan Velison 

Wonen 2018 - 2022, vond in juni een belanghouders 

bijeenkomst plaats. Velison Wonen is een corporatie die 

midden in de samenleving van Velsen staat en wij vinden 

het daarom van belang om onze belanghouders in een 

vroeg stadium te betrekken bij het bepalen van onze koers 

voor de komende jaren.

Met vertegenwoordigers van de gemeente, zorg- en 

welzijnspartijen, wijkplatforms, collega-corporaties, 

Huurdersraad Velison Wonen en de Raad van Commis-

sarissen Velison Wonen, is gesproken over de opgaven 

voor wonen, zorg en welzijn van Velison Wonen voor de 

komende jaren. 

Erg fijn dat onze belanghouders uit de verschillende  

geledingen uit Velsen de tijd hebben genomen om input  

te leveren voor onze koers. Onderwerpen die terug moe-

ten komen in ons ondernemingsplan zijn in ieder geval; 

beschikbaarheid van voldoende (sociale) huurwoningen 

ook voor de kwetsbare doelgroepen en middeninkomens, 

duurzaamheid en doorstroming. 

In het najaar zal het eerste concept gereed zijn en worden 

besproken met de Huurdersraad. In dit magazine zullen wij 

u van de ontwikkelingen op de hoogte houden. 

Peter van Ling, 

Directeur

De afgelopen maanden is er in de pers en in de sociale media discussie 

geweest over huurwoningen van Velison Wonen die lang leeg staan. Met 

name rond het Van Poptaplantsoen in IJmuiden zijn verschillende woningen al 

enkele maanden niet bewoond, omdat er onderhoud uitgevoerd gaat worden. 

Deze woning wordt opgeknapt

Grondige opknapbeurt
De ophef over de lege woningen is niet aan Velison Wonen 

voorbijgegaan. Hoewel we alle lege woningen voorzien 

van een poster, werd er door mensen volop gespeculeerd 

over de reden van de leegstand. Veel omwonenden  

denken dat de woningen vrijgehouden worden om er  

statushouders te plaatsen. Velison Wonen gaat deze 

woningen grondig opknappen en voordat daar mee gestart 

kan worden moet er veel gebeuren. Gezien het bouwjaar 

van de woningen moet er eerst een asbestinventarisatie 

plaatsvinden. Daarna start de aanbesteding voor de werk-

zaamheden en hebben we ook te maken met levertijden 

van materialen. Iedere opknapbeurt van dit type woningen 

is in feite een op zichzelf staand bouwproject.

Wachtlijst
Dat veel mensen niet begrijpen dat er woningen leegstaan 

terwijl er een wachtlijst is, snapt Peter van Ling, directeur 

van Velison Wonen wel. “Iedere woning die leegstaat is 

er een te veel”, vindt ook hij. “Het is niet de bedoeling dat 

onze woningen maanden leegstaan, maar soms moeten 

woningen grondiger worden opgeknapt om weer hele-

maal aan onze kwaliteitseisen te voldoen. Voordat we met 

werkzaamheden beginnen, hebben we voorbereidingstijd 

nodig. Soms weten we dat er meerdere woningen van 

hetzelfde type leegkomen. Het is dan voor de bouwstroom 

efficiënter om daar even op te wachten, zodat de woningen  

in een keer kunnen worden aangepakt. Pas nadat de 

woningen zijn opgeknapt, kunnen kandidaten uitgenodigd 

worden voor bezichtiging.” 

Maatregelen
“We proberen de werkzaamheden aan de woningen zo 

snel mogelijk te laten uitvoeren. We zijn bezig de aan- 

bestedingsprocedure te verkorten en we schakelen meer 

aannemers in.“ vertelt Peter van Ling. “Op die manier willen 

we tijd die nodig is om de woningen weer verhuur klaar te 

krijgen, verkleinen.” 

Werkzaamheden
Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de woningen  

aan het Van Poptaplantsoen en Homburgstraat in IJmuiden  

in juli gereed. Dan  

kunnen kandidaten 

worden uitgenodigd 

voor een bezichtiging.  

De begane grond 

woningen in deze wijk 

zijn bestemd voor men-

sen die vanwege een 

handicap een aangepaste 

woning nodig hebben.
Sluisplein 25, 1975 AG IJmuiden   T. 0255 535 786    E. info@velisonwonen.nl    

I. www.velisonwonen.nl    F. www.facebook.com/velisonwonen

Deze woning wordt 

opgeknapt door 

Velison Wonen 

Omwonenden kunnen enige tijd overlast ondervinden 

van de werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Bij vragen of onraad graag bellen met 0255 535 786.

De heer en mevrouw  

Langedijk ontvingen  

in juli een bloemetje  

van Velison Wonen,  

omdat zij 50 jaar  

huurder zijn van  

onze corporatie.

50 jaar
huurder!

Wij werken aan onderhoud
Velison Wonen is ook in 2017 weer volop bezig met het 

planmatig onderhoud van een aantal complexen. Op dit 

moment vindt er onderhoud plaats aan de woningen 

rondom de Orionweg in IJmuiden. De tuinen worden 

weer netjes op orde gemaakt, de vloeren van de balkons 

hersteld, er wordt schilderwerk uitgevoerd en de garage-

deuren worden hersteld en geschilderd. Wilt u weten  

wanneer er in uw complex onderhoud plaatsvindt, kijkt u  

dan op onze website onder: ik ben huurder> onderhoud 

en reparatie> planmatig onderhoud. Indien er bij uw 

complex onderhoud plaatsvindt, wordt u hiervan vooraf 

schriftelijk door ons op de hoogte gesteld.
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In ons jaarverslag rapporteren wij over onze volkshuisvestelijke prestaties in het voorgaande jaar. Het bieden van betaal-

bare woningen waarin mensen naar tevredenheid wonen is en blijft onze belangrijkste taak. We zorgen goed voor onze 

woningen, passen goed op ons geld en investeren in de leefomgeving van mensen. 

Op onze website vindt u ons jaarverslag via velisonwonen.nl>over ons>organisatie>jaarverslagen. U kunt op de onder- 

delen ín de inhoudsopgave klikken, die u wilt lezen. 

Een beknopt overzicht van de prestaties in 2016 hebben we in de onderstaande afbeelding weergegeven.

4

2016 in cijfers

Henok doet werkervaring op als 
vakman bij Velison Wonen

Henok Ashmelash heeft sinds juni een werkervaringsplek voor twaalf uur bij 

Velison Wonen. Deze jonge voormalige vluchteling gaat daarnaast naar school 

om Nederlands te leren. Henok doet werkervaring op als onderhoudsvakman. 

Hij wordt begeleid door onze vakman Ton van Leeuwen. 

Ton van Leeuwen: “Ik werd benaderd door Marjan Leipoldt, sociaal begeleidster 

in onze opvanglocatie aan de Torricellistraat. Of Velison Wonen een werkerva-

ringsplek zou kunnen aanbieden? Eigenlijk stond iedereen daar direct positief 

tegenover.” Op de werkvloer doet Henok praktijkervaring op, maar hij leert 

ook veel sneller Nederlands. “En het gaat heel goed”, vertelt Ton van Leeuwen, 

“Henok is enorm enthousiast en leergierig.“

De werkervaringsperiode bij Velison Wonen loopt tot eind 2017. Hopelijk heeft 

Henok tegen die tijd voldoende pratijkervaring om een grotere kans te maken 

op een betaalde baan.

Ook de achtertuin van meneer Van den Brink uit de Van 

Leeuwenstraat grenst aan deze gemeenschappelijke 

binnentuin. Hij maakte zich grote zorgen over de toe-

nemende overlast van hangjongeren in zijn achtertuin. 

“De jongeren maakten veel lawaai en troep, zeker als zij 

alcohol ophadden. Er werd ook drugs gebruikt. De spuiten 

vonden wij als bewijs daarvan in de tuin. En dat terwijl er 

overdag in de binnentuin kleine kinderen spelen,” vertelt hij.

Toen een jaar geleden de Wijkmobiel zijn wijk aandeed, 

besloot meneer Van den Brink om een verzoek in te 

dienen voor het aanbrengen van poortdeuren. De Wijk-

mobiel is een samenwerkingsproject van onder meer de 

gemeente Velsen, de corporaties, politie en stichting  

Welzijn,” legt meneer Van den Brink uit. “De Wijkmobiel 

komt naar verschillende buurten in Velsen. Bewoners 

kunnen er terecht met vragen en opmerkingen over de 

leefbaarheid in hun wijk. Ik heb de komst van de wijk- 

mobiel aangegrepen om namens alle bewoners die rond 

de binnentuin wonen aan de wijk coördinator van Velison 

Wonen om poortdeuren te vragen. Zij is met deze vraag 

aan de slag gegaan.” In juni plaatste Velison Wonen de 

metalen deuren. Aan de bovenzijde zijn ze voorzien van 

anti-klimpunten. Alle bewoners hebben een sleutel gekregen.  

Voortaan hebben zij alleen toegang tot de binnentuin. 

“Fijn, dat de kinderen weer vrij in de tuin kunnen spelen,” 

zegt een blije meneer Van den Brink, “en ook de volwasse-

nen voelen zich nu weer een stuk veiliger.”
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Duurzaamheid:

Deel bezit met energielabel A, B, C: 

66,4 %

Verhuringen  
huurwoningen: 

Investeringen in  
leefbaarheid  
woonomgeving: 

Samenstelling bezit 
verslagjaar:

Aantal medewerkers:

Aantal  
verhuureenheden:

Huurachterstanden: 
1,85% van de totale huurinkomsten 

en servicekosten

Reparatieverzoeken:

Aantal reparatieverzoeken  

per VHE: 1,21

ABC 4559

Totaal: 39, man: 13, vrouw: 26

Aantal Fte’s: 33.37

3784

Score  
klanttevredenheid: 

7,5

AEDES-benchmark: 

 Bedrijfslasten: A
 Oordeel  

 huurders:  B

Investeringen in nieuw- 
bouw en renovatie: 

€ 4,4 miljoen

KERNCIJFERS 2016

Uitgaven aan  
onderhoud: 

€ 5,71 
miljoen

Huuropbrengsten: 

€ 23,8 
miljoen

Aantal verkochte 
woningen:

11

216

Netto resultaat: 

€ 2,9 
miljoen

66,4%

Zelfstandige huurwoningen

■ Goedkoop < 409,92

■ Betaalbaar < 628,76

■ Duur tot HTS grens 710,68

■ Duur boven HTS grens > 710,68

■ Onzelfstandige woongelegen- 

    heden (DAEB)

■ Garages en garageboxen

■ Overig onroerend goed

Totaal bezit 3784

566

2152

640
235

63
108

20

€ 72.708 

De gemeenschappelijke binnentuin van de bewoners aan het Van Popta- 

plantsoen, Van Leeuwenstraat en de Gullikerstraat in IJmuiden was al jaren  

niet meer alleen van de bewoners zelf. Jongeren gebruikten de binnentuin  

als hangplek en dat ging er bepaald niet rustig aan toe.

Binnentuin weer schoon,  
heel en veilig
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Heeft u een vermoeden dat u last van 

muizen heeft? Of heeft u misschien 

zelfs een muis zien lopen in uw huis? 

Ook als u niet bang bent voor muizen, 

zult u ze toch zo snel mogelijk uw huis 

uit willen hebben. 

Muizen in huis, 
wie haalt ze 
weg?

Huiselijke sfeer bij De Schulpen
Schulpenstroom
We namen een kijkje in het geheel 

vernieuwde Ontmoetingscentrum 

Schulpenstroom in De Schulpen in 

Velsen-Noord. Bij binnenkomst zit 

een groepje dames gezellig een  

spelletje te doen met een kopje koffie,  

in een hoekje ligt een herder het 

trouw gade te slaan. Op maandag 

en donderdagochtend is hier van 

10.00 tot 13.00 uur de gelegenheid 

om samen te komen voor een kopje 

koffie, een gezellig praatje, spelletje, 

creativiteit of een lunch. “We creëren  

een huiselijke actieve sfeer waar 

iedereen zichzelf kan zijn, waar we 

lachen en dol zijn op verhalen,” zegt 

Mick Flieringa, programmacoördinator  

van twee Ontmoetingscentra van 

Zorgbalans. “Wij bieden hier een ont-

moetingsplek voor oudere, kwetsbare 

mensen, bij wie verlies van geheugen 

of initiatief op de voorgrond staat. 

Ook familie en vrienden zijn van harte 

welkom.” Mick zou het leuk vinden 

als mannen ook eens langs komen 

om bijvoorbeeld samen te tuinieren, 

wat te timmeren of gewoon voor een 

praatje. Er is nog ruimte voor deelne- 

mers, hiervoor kunt u contact opnemen  

via m.flieringa@zorgbalans.nl of  

06 46 33 12 27. 

Tweede Kans
In De Schulpenstroom bevindt zich 

ook het gezellig ingerichte kleding-  

en koffiehuisje Tweede Kans. Hier 

worden tweede hands kleding en 

accessoires voor een leuk prijsje  

verkocht. Het winkeltje is opgezet  

door Stichting Welzijn Velsen. 

Werken in deze winkel biedt een 

kans aan mensen die willen inte-

greren in de arbeidsmarkt. Tweede 

Kans is geopend op dinsdag tot en 

met vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. 

De opbrengst komt ten goede aan 

diverse leefbaarheidsprojecten in 

Velsen-Noord.

De Schulpen bevindt zich aan de 

Wijkerstraatweg 77 in Velsen-Noord, 

loop gerust eens binnen!

Met de klok mee Mick en Janka, medewerkers van Zorgbalans, knutselen onder leiding van  
activiteitenbegeleidster Ariane en hond Max.

Muizen knagen aan etensvoorraden, maar ook aan kabels 

en isolatiemateriaal. Ze kunnen ziekten overbrengen en je 

huis vervuilen met uitwerpselen en urine.

Over wie er verantwoordelijk is voor de bestrijding van 

ongedierte in een huurhuis, krijgen wij regelmatig vragen.  

Het antwoord op deze vraag staat in een wettelijke rege-

ling die het ‘Besluit kleine herstellingen’ heet. Volgens 

deze regeling is de huurder zelf verantwoordelijk voor 

het bestrijden van ongedierte ‘voor zover daaraan geen 

noemenswaardige kosten verbonden zijn en voor zover 

de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de 

bouwkundige situatie van de woonruimte’.

Met andere woorden: u bent in eerste instantie zelf  

verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem.  

U kunt onze hulp inroepen voor het muizenprobleem als 

de oorzaak bouwkundig is. Of als de bestrijding van de 

muizen met noemenswaardige kosten gepaard gaat. 

Als dit niet het geval is, dan bent u dus zelf verantwoorde-

lijk voor het oplossen van het muizenprobleem. U kunt dan 

contact opnemen met HVC. De afdeling plaagdierbeheer-

sing & preventie van HVC is eenvoudig te bereiken via de 

klantenservice, telefoon 0800-0700. U kunt ook een ander 

particulier ongediertebestrijdings-bedrijf raadplegen voor 

advies.

Graag vragen we uw 
medewerking
Helaas komt het soms voor dat onze medewerkers te 

maken krijgen met ongewenst gedrag van huurders 

op ons kantoor of tijdens een bezoek aan huis. Om dit 

zoveel mogelijk te voorkomen, willen wij onze huis- 

regels bij u onder de aandacht brengen. 

Wat vinden wij ongewenst:

• schelden of met geweld dreigen om een gewenst 

resultaat te bereiken;

• beledigende opmerkingen maken over uiterlijk, 

afkomst of seksuele geaardheid;

• met grote stemverheffing spreken;

• handtastelijk worden;

• gebruik van geweld;

• het plegen van vernielingen, gooien en smijten met 

spullen.

Waar houden we ons aan:

• op kantoor mag niet gerookt worden of alcohol of 

drugs worden gebruikt. Ook willen we u vragen om 

tijdens een huisbezoek van een van onze mede- 

werkers niet in hun nabijheid te roken;

• als onze medewerker bij u thuiskomt, verzoeken we 

u om, wanneer u een hond heeft, deze even apart 

te zetten;

• als u ons kantoor bezoekt: 

• valt u geen andere bezoekers lastig;

• zijn huisdieren niet welkom (met uitzondering   

van geleidehonden);

• is onze publieksruimte beschikbaar voor kort 

bezoek en geen openbare ruimte;

• mag u niet zonder toestemming vanuit de 

publieksruimte het personeelsgedeelte betreden.

Ook van onze medewerkers mag u verwachten dat zij 

u respectvol behandelen. Bent u van mening dat u niet 

correct wordt behandeld door een van onze mede- 

werkers dan wijzen wij u op onze klachtenprocedure. 

Een formulier hiervoor kunt u afhalen aan de balie of 

schriftelijk, telefonisch of per e-mail aanvragen.

IJmuiden  
zonder
zwerfvuil
Woensdag 14 juni is er door jong en oud hard gewerkt om 

een aantal wijken in IJmuiden zwerfvuil vrij te maken. Het 

verzamelde afval werd ingeleverd bij de skatebaan op het 

Moerbergplantsoen in IJmuiden. Als beloning kreeg ieder-

een een lekker ijsje, mocht er gegrabbeld worden en een 

plantje worden uitgezocht. Tevens waren er infomatie- 

kramen, konden er spellen worden gespeeld en waren 

er creatieve activiteiten. De statushouders die sinds een 

paar maanden wonen in de Torricellistraat trakteerden de 

bezoekers op heerlijke eigengemaakte Eritrese hapjes. De 

middag werd mogelijk gemaakt door de wijkteams, het 

wijkplatform, de woningcorporaties, de Beestenbende en 

de Gemeente Velsen. Kinderen van de basisscholen verzamelen afval. 
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zien onbekende personen bij uw 

huis) direct de politie via tele-

foonnummer 112, het nummer 

voor spoed, moeten bellen. Snel 

alarm slaan betekent een grotere 

kans om de inbrekers te pakken.

Veilig de zomer door

Voorkom verkalking 
thermostaatkraan

Minder inbraken
Wij vinden het als Velison Wonen 

belangrijk dat het aantal inbraken in 

onze gemeente omlaag gaat. Daarom 

werken wij mee aan inbraakpreventie- 

projecten zoals Horen, Zien en Melden  

en de Voetstappenactie. 

Tips
Wilt u de kans op een inbraak in uw 

woning of wijk voorkomen, volg dan 

deze tips op:

• Op vakantie? Licht de buren in 

Uw vertrouwde buren kunnen u 

helpen om een oogje in het zeil 

te houden en om de woning een 

bewoonde indruk te geven. Dit 

kan door de post weg te halen, 

de plantjes water te geven, de 

auto eens op de oprit te zetten, 

de gordijnen af en toe te sluiten 

en weer te openen. 

• Dagje weg? Deur op slot 

Ramen en deuren staan vaker 

open met het mooie weer. Een 

insluiper kan dan eenvoudig, 

zonder in te hoeven breken, 

uw woning binnenkomen en er 

binnen enkele minuten met uw 

spullen vandoor gaan. Leg geen 

kostbare spullen in het zicht en 

sluit de deuren en ramen waar u 

geen zicht op heeft. Ook al gaat 

u maar heel even naar de buren, 

boodschappen doen of naar 

boven om bijvoorbeeld de was 

op te hangen. 

• Bel 112 bij verdachte situaties 

Vertel uw buren dat ze bij een 

verdachte situatie (bijvoorbeeld 

glasgerinkel/gestommel in uw 

huis terwijl u er niet bent of ze 

Onze vakmannen krijgen met regelmaat de vraag waarom 

een thermostaatkraan het niet goed doet. Vaak is de oor-

zaak verkalking. Dit komt omdat de kranen op een stand 

worden gezet waarbij de temperatuur aangenaam is en 

hier op blijft staan. Op een simpele manier is dit te ver-

helpen door één keer per maand de kraan even open te 

draaien op de heetste stand en vervolgens af te wisselen 

met de koudste stand. Zo blijft u met veel plezier gebruik 

maken van uw thermostaatkraan.

De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen op vakantie zijn of een 

dagje uit. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat 

bewoners van huis zijn. Het is ook vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken 

waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen  

die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan. 

Wat heeft het advies om ‘je oma thuis te laten’ met buurtbemiddeling te 

maken? Minke Wolkers, sinds kort de nieuwe coördinator Buurtbemiddeling  

bij Stichting Welzijn Velsen, licht dat toe. Zij vertelt dat dit advies niet letterlijk 

moet worden opgevat. “Oma is een afkorting van de woorden Oplossingen, 

Meningen en Adviezen. Als je een probleem met iemand bespreekbaar wilt 

maken, kun je die drie beter thuislaten. Het is veel zinvoller om eerst goed te 

luisteren en een open, nieuwsgierig en eerlijk gesprek aan te gaan.“ 

Overlast bespreekbaar maken? 
Laat je oma thuis!

Ruziënde partijen weer tot elkaar brengen
“Onze buurtbemiddelaars zijn opgeleid om ruziënde partijen weer aan de praat 

te krijgen en hen samen tot een oplossing te laten komen. Zij spelen niet voor 

rechter en vellen ook geen oordeel,” vertelt Minke.

“De aanpak van Buurtbemiddeling is als volgt, de buurtbemiddelaars luisteren 

eerst naar het verhaal van de melder. Vervolgens gaan de bemiddelaars op 

bezoek bij de andere partij. Dat is vaak onverwacht en daarom is dat soms iets 

moeilijker. Wanneer uit de gesprekken blijkt dat beide partijen bereid zijn tot een 

gesprek, wordt er een afspraak gemaakt op een neutrale plek, bijvoorbeeld in 

een buurtcentrum in de wijk. De buurtbemiddelaars begeleiden en sturen het 

gesprek. Ze zorgen ervoor dat de partijen elkaar weer horen en met elkaar in 

verbinding komen. Vaak komen de buren tijdens het gesprek zelf tot een  

oplossing die bij hen past. Vier weken na het bemiddelingsgesprek belt de 

buurtbemiddelaar met de partijen om te vragen hoe het gaat. 

Soms komt het niet tot een bemiddelingsgesprek, maar is het al voldoende dat 

de buurtbemiddelaar een luisterend oor biedt.”

Buurtbemiddeling is gratis
Voor iedereen is woongenot heel belangrijk is, maar we hebben nu eenmaal 

niet allemaal dezelfde leefgewoontes. Samen in een buurt leven betekent voor 

bewoners geven en nemen. De kunst is om elkaar als buren de ruimte te geven 

en er voor te zorgen dat een ander zo min mogelijk last heeft van de ander. Lukt 

dat niet dan kan Buurtbemiddeling helpen om het woongenot weer proberen te 

herstellen. 

“Op dit moment hebben wij zo’n 60 overlast meldingen lopen”, vertelt Minke. 

“Je moet dan denken aan overlast 

door huisdieren, geluidsoverlast, 

overlast van bomen of overlast door 

cultuurverschillen. Ook merken wij de 

gevolgen van het langer thuis blijven 

wonen van mensen met een zorg-

vraag, zoals minder begaafde men-

sen. Onze bemiddelaars gaan altijd 

met z’n tweeën naar een gesprek. Zij 

proberen te komen tot afspraken die 

voor beide partijen aanvaardbaar zijn.“ 

Meer weten over 
buurtbemiddeling?
Het inschakelen van een ‘neutrale’ 

buurtbemiddelaar is vaak succesvol 

om een vastgelopen conflict weer 

bespreekbaar te maken. Buurtbemid-

deling is bovendien gratis. Wilt u meer 

weten over buurtbemiddeling? Op de 

website  

www.buurtbemiddelingvelsen.nl vindt 

u alle informatie. Buurtbemiddeling 

Velsen is telefonisch bereikbaar op: 

0255 548 520. 

Er zijn 15 vrijwillige buurtbemiddelaars werkzaam bij Buurtbemiddeling Velsen. 

Minke Wolkers is nog op zoek naar nieuwe buurtbemiddelaars voor haar team.

Heeft u belangstelling en wilt u nader kennis maken? Neemt u dan contact op 

met Minke Wolkers op telefoonnummer 0255-548520 voor een oriënterend 

gesprek. U kunt natuurlijk ook bij haar terecht voor andere vragen betreffende 

buurtbemiddeling.

Wilt u meedoen als buurtbemiddelaar? 

Meer preventietips: 

Politiekeurmerk.nl

Maakhetzeniettemakkelijk.nl
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Door een bouwlaag toe te voegen 

kunnen we dit realiseren. We voegen 

aan de voorkant, aan de zijde van 

het Koeriersterpad, zes woningen 

toe. Aan de achterkant, aan de Aletta 

Jacobsstraat, komen vier woningen. 

We streven ernaar om in september 

2017 van start te gaan, zodat we de 

werkzaamheden dit jaar nog kunnen 

afronden. 

In juni heeft Velison Wonen samen 

met de aannemer onderzocht wat de 

mogelijkheden zijn. Aan de hand van 

dit onderzoek wordt bepaald hoe de 

werkzaamheden gaan verlopen. De 

huidige bewoners van De Hofstede  

kunnen gewoon in hun woning  

blijven wonen, we proberen de over-

last zoveel mogelijk te beperken. 

De bewoners ontvangen binnenkort 

een uitnodiging voor een informatie- 

bijeenkomst waar de gelegenheid is 

om vragen te stellen. Wilt u deze  

vragen niet bewaren tot de informatie- 

bijeenkomst, maar wilt u deze nu al 

stellen? Dat kan. U kunt dan contact 

opnemen met Anneloes Roffel, onze 

Senior Wonen, via telefoonnummer 

(0255) 535 786.

Klusjes in huis, boodschappen, problemen met de computer, belasting- 

formulieren invullen, het is maar een greep uit zaken die lastig kunnen zijn voor 

oudere bewoners. WonenPlus-Velsen biedt allerlei praktische diensten, die het 

mogelijk maken dat ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig 

kunnen blijven wonen. De diensten worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Wijzigingen WonenPlus  
abonnement

Abonnees kunnen gebruik maken van de diensten van WonenPlus-Velsen. Tot 

voor kort vergoedde Velison Wonen de volledige kosten van het abonnement 

voor haar huurders van 65 jaar en ouder. Helaas mag dat niet langer. Vanwege 

de nieuwe Woningwet mogen wij alleen een abonnement voor een beperkt 

aantal diensten vergoeden. In maart hebben wij onze abonnees over deze wijzi-

ging geïnformeerd. De verandering van het abonnement geldt per 1 juli 2017. 

 

Wat is er veranderd aan het gratis  
abonnement? 
We mogen alleen nog een gratis abonnement aanbieden voor werkzaamheden 

die te maken hebben met het uitvoeren van klussen in en om de woning. Voor 

het aanvullende pakket moeten huurders vanaf 1 juli 2017 abonnementskosten 

betalen.

Het abonnement voor WonenPlus voor onze huurders van 65 jaar en ouder 

bestaat voortaan uit twee delen:

Deel 1   

Basispakket WonenPlus voor klussen in en om het huis: dit blijft gratis voor onze 

huurders van 65 jaar en ouder (u betaalt wel een onkosten vergoeding voor de 

vrijwilligers en materialen).

Deel 2  

Aanvullend abonnement van € 10 per jaar (voor rekening huurder) voor dien-

sten zoals boodschappen doen, winkelmiddagen, belastingpapieren invullen, 

computerhulp en dergelijke.

Soms gebeurt het dat huurders met 

een achterstand in de huurbetaling 

een aanvraag doen voor een wijziging 

aan de woning waaraan een huur- 

verhoging is verbonden. Het gaat  

dan om bijvoorbeeld om een toilet- 

renovatie of het plaatsen van een  

dakraam. Velison Wonen neemt 

verzoeken alleen aan als de gehele 

huur is betaald en een eventuele 

betalingsregeling helemaal is afge-

lost. Wanneer hier gedurende drie 

Wat valt onder het gratis basispakket 

WonenPlus voor huurders van 65 jaar 

en ouder:

• anti-inbraakvoorzieningen  

aanbrengen;

• hand- en spandiensten in huis;

• schilderen binnen;

• tuinklusjes;

• zelfbouwkasten (van bijvoor-

beeld Ikea) in elkaar zetten;

• kleine behangklusjes.

Meer informatie over WonenPlus-Velsen?  

Kijk op www.wonenplus-velsen.nl.

maanden aan is voldaan, kan een aanvraag in behandeling worden genomen. 

De aanvraag voor een wijziging aan de woning moet dan wel opnieuw worden 

ingediend.

Wat te doen bij betalingsproblemen?
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. De medewerker huurincasso kan samen met u kijken hoe u de huur-

betalingsproblemen kunt aanpakken. 

Indien u via Velison Wonen verzekerd bent voor glas-

schade kunt u de Glaslijn bellen 0800 0205050. Alleen 

meldingen via de glaslijn worden vergoed. 

Soms komt het voor dat een huurder bijvoorbeeld in het 

weekend een ander bedrijf inschakelt, echter worden 

dan de kosten niet vergoed en zijn deze voor eigen 

rekening. Heeft u glasschade buiten kantoortijden belt 

u dan met onze boodschappendienst 020 4858170, zij 

verwijzen u naar het juiste adres.

Glasschade melden

Uitbreiding Hofstede

Wijziging in de woning bij  
huurschuld

Velison Wonen zal dit jaar starten met een uitbreiding van tien extra apparte-

menten in De Hofstede in Velserbroek. Reden voor de uitbreiding is dat de 

wachttijd soms erg lang is, daarom is het belangrijk om uit te breiden. 
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De verbeteringen worden uitgevoerd 

aan de woningen in de Ladderbeek-

straat, Schoonoortstraat, Geelvinck-

straat, Wijkeroogstraat en Heirweg. 

De bewoners zijn in maart dit jaar 

geïnformeerd over de plannen. Zij 

hebben ingestemd met het voorstel 

voor de aanpak van hun woningen  

en daarmee kan het groot onderhoud 

en het aanbrengen van de energe- 

tische verbeteringen definitief door-

gaan. Begin juni is de keuze voor de 

aannemer gemaakt en kan begonnen  

worden met de voorbereidende 

werkzaamheden. 

Proefwoningen
Om een goed beeld te krijgen van de 

woningen voert de aannemer eerst 

werkzaamheden uit aan één of meer-

dere proefwoningen. De projectcom-

missie ‘Oog op de wijk’ bestaande uit 

een aantal bewoners, is nauw betrok-

ken bij het project.

Geen  
huurverhoging 
Het groot onderhoud is nodig om de 

woningen energiezuiniger en comfor- 

tabeler te maken. Velison Wonen vraagt  

voor de standaard verbeteringen geen  

huurverhoging, waardoor de netto 

woonlasten van bewoners lager wordt.  

Door de energiebesparende maat- 

regelen zullen de energielasten (gas 

en elektra) dalen. Voor het plaatsen 

van de zonnepanelen betaalt de huur-

der een geringe bijdrage in de service-

kosten per maand. Vorig jaar pakte 

Velison Wonen ook al met succes op 

soortgelijke wijze 122 woningen aan. 

Het ging toen om de woningen aan 

de Melklaan en omgeving in Velsen-

Noord. 

Velison Wonen verduurzaamt 
woningen in Velsen-Noord
Onderhoud en kwaliteitsverbetering voor 106 woningen 

In het derde kwartaal van 2017 start Velison Wonen met het onderhoud en 

het verduurzamen van 106 woningen in Velsen-Noord. Het gaat hierbij onder 

andere om het aanbrengen van kunststof kozijnen met HR++ beglazing, 

nieuwe voordeuren, het na-isoleren van de gevel, dakisolatie, mechanische 

ventilatie en het plaatsen van zonnepanelen. 

Wat is de huursombenadering?
Woningcorporaties zorgen voor betaalbare huurwoningen. Alle huren van alle 

huizen van één corporatie bij elkaar opgeteld heet de huursom. Die mag niet 

onbeperkt stijgen. Verhoogt een corporatie bij sommige woningen de huur 

méér, dan moet ze dat dus bij andere minder doen. Dat noemen we: de huur-

sombenadering. Met deze aanpak kunnen woningcorporaties de verschillen in 

huurprijzen kleiner maken. 

Gelijke woningen, verschillende  
huurprijzen. Hoe kan dat?
De woningcorporaties zorgen er voor dat woningen een huur hebben die bij 

de woning past. Toch komt het soms voor dat gelijke woningen verschillende 

huurprijzen hebben. Hoe kan dat en wat doen woningcorporaties daaraan? 

Ieder jaar mag een woningcorporatie de huur verhogen. De regering bepaalt 

hoeveel de huur maximaal mag stijgen. Iedere corporatie bepaalt zelf of ze de 

huur verhoogt en hoeveel. Het komt nu vaak voor dat gelijke of vergelijkbare 

woningen een verschillende huurprijs hebben. Het huis waar een huurder al 

lang woont heeft soms een hele lage huur, terwijl de huur van de buren die er 

net wonen veel hoger is (of net andersom).* Dat is moeilijk uit te leggen en het 

houdt mensen tegen om te verhuizen.  

Zelfs als ze aan een ander huis toe 

zijn. Woningcorporaties kunnen die 

verschillen stapsgewijs wegnemen. 

De huur gaat dan wat meer omhoog 

voor een huis met een lage huur, 

maar natuurlijk nooit meer dan de 

toegestane maximum. En de huur 

gaat minder of helemaal niet omhoog 

bij een huis met een hogere huur. 

Bron: Aedes

* Verschillen in huurprijzen van gelijke 

woningen kunnen ook ontstaan als gevolg 

van het passend huurbeleid van Velison 

Wonen. Door voor woningen - die op zich 

hetzelfde zijn - verschillende huurprijzen vast 

te stellen, zorgen we er voor dat het voor 

verschillende inkomensgroepen mogelijk is 

om een betaalbare woning te huren in onze 

woningcomplexen.

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het opknappen van de entree  

van De Schulpen in Velsen-Noord. Er is opnieuw bestraat, er is beplanting  

aangebracht en bewoners kunnen nu heerlijk op één van de twee banken  

zitten. Gezellig om even met een buurtbewoner een praatje te maken maar 

ook handig bij het wachten op vervoer.

Metamorfose voor de entree van  

De Schulpen

Lift Grote Beer weer in gebruik

“De lift werkt weer prima en is erg mooi geworden,” vertelt 

meneer Van Rooij, “maar we waren niet blij met de keuze 

van Velison Wonen om als tijdelijke oplossing stoeltjesliften 

te plaatsen.

Velison Wonen koos voor stoeltjesliften, omdat het plaat-

sen van een noodlift duurder was dan de werkzaamheden 

zelf. Toch hadden wij liever gezien dat Velison Wonen een 

noodlift had geplaatst. Mijn vrouw is heel slecht ter been 

en heeft de lift echt nodig.” 

Mevrouw Van Rooij: “Gelukkig kon mijn man de bood-

schappen in huis halen. Ik ben de dagen zonder lift dan 

ook wel doorgekomen. Hoewel wij het nog steeds niet 

eens zijn met de stoeltjeslift, moeten ik wel zeggen dat 

Velison Wonen er alles aan heeft gedaan om de bewoners 

te helpen. Elke dag stond er tussen 11.00 en 15.00 uur een 

bijzonder vriendelijke dame klaar die bewoners hielp bij het 

in- en uitstappen.” 

Voor de bewoners van de Grote Beer zijn de liftwerkzaam-

heden achter de rug. Ook de lift van het naastgelegen 

complex de Kleine Beer wordt opgeknapt. Werkzaamheden  

aan een lift zijn lastig voor bewoners, maar onderhoud is 

nu eenmaal nodig. Hopelijk kunnen de bewoners van de 

Grote en de Kleine Beer weer jarenlang probleemloos van 

de lift gebruik maken. 

Meneer en mevrouw Van Rooij zijn opgelucht dat de lift van hun senioren- 

complex aan de Grote Beerstraat weer werkt. Vanwege reparatiewerkzaam-

heden was de lift een aantal dagen buiten bedrijf. Voor de oudere bewoners 

waarvan een deel afhankelijk is van de lift, was dat even heel vervelend.

Frits en Titia
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Theo Pijpers (59) die al zijn hele leven in IJmuiden woont, 

ontving half mei de sleutel van de driekamerwoning aan de 

Kanaalstraat. Door ziekte is hij minder goed ter been. Zijn 

nieuwe woning is ruim en gelijkvloers. “Ik was al een keer 

gaan kijken en dacht toen al: hoe mooi zou het zijn als ik 

hier mag wonen. Mijn droom is uitgekomen.”

Een uitkomst
Pijpers woonde tot voor kort in een eengezinswoning in 

IJmuiden. Maar vanwege zijn ziekte kan hij niet of nauwe-

lijks de trap meer op en af. Ruim tien jaar stond hij op de 

wachtlijst. Voor hem is de nieuwe woning een uitkomst. “Ik 

wil er niet aan toegeven, maar ik merk dat ik meer moeite 

krijg met lopen en praten. Ik hoop hier de rest van mijn 

leven te kunnen blijven.” 

De twee huurwoningen aan de Kanaalstraat - onderdeel van  

het appartementencomplex ‘De Tender’ - zijn geschikt  

gemaakt voor ouderen en mensen die een aangepaste wo- 

ningen nodig hebben. De twee schoollokalen hebben een 

paar jaar leeg gestaan. Het was in eerste instantie de bedoe-

ling om de lokalen tot bedrijfsruimten om te bouwen. Door 

een wijziging in het bestemmingsplan ging dat niet door. 

Alle kleine beetjes helpen
Directeur Peter van Ling van Velison Wonen, die ruim 

3.800 woningen verhuurt, is blij met de nieuwe woningen, 

ook omdat de panden niet meer leeg staan. “Dat is goed 

voor de leefbaarheid in de buurt. Je voorkomt verpaupering.  

Het zijn maar twee woningen, maar ze zijn wel voor men-

sen waar het ons om gaat. En alle kleine beetjes helpen.”

Uitzicht op het Kanaal 
Theo Pijpers prijst zich gelukkig met zijn nieuwe woning. 

Ook de locatie is perfect. Zijn kleindochter zit twee keer in 

de week bij hem in de buurt op school. En hij kijkt uit op 

het kanaal dat van IJmuiden naar Amsterdam loopt. “Voor 

een IJmuidenaar is dat de mooiste plek die er is.”

Lisette Vos, Aedes

Van leegstaand schoollokaal naar 
aangepaste sociale huurwoning
Twee schoollokalen in IJmuiden werden omgebouwd tot twee ruime gelijk-

vloerse sociale huurwoningen, speciaal bedoeld voor mensen die een  

aangepaste woning nodig hebben. Voor woningcorporatie Velison Wonen 

is het een bescheiden uitbreiding van hun woningvoorraad. Maar de nieuwe 

huurders zijn er niet minder blij om. 

Mevrouw Roosdorp woonde tot voor kort in De Hofstede in Velserbroek. Maar 

toen zij steeds meer hulp nodig begon te krijgen, was het voor haar en haar 

familie duidelijk dat er naar een woning met meer zorg en ondersteuning 

gezocht moest worden. De bouw van De Molenweid op loopafstand van De 

Hofstede, kwam voor mevrouw Roosdorp precies op tijd. 

Woongemeenschap De Molenweid:  
Leven zoals je gewend bent 

Jessica Bloemzaad werkt als eerst 

verantwoordelijke begeleidster van 

Zorgbalans op de afdeling waar 

mevrouw Roosdorp woont. “We heb-

ben samen met de familie het nieuwe 

appartement van mevrouw Roosdorp 

zo vertrouwd mogelijk ingericht, 

met haar eigen meubels,” vertelt ze. 

“Mevrouw Roosdorp is op hoge leef-

tijd, maar nog zeer goed van geest. 

Alleen lichamelijk wil het niet meer 

helemaal. Hier kunnen wij de hulp 

bieden die zij nodig heeft.”

“De Molenweid is bestemd voor een 

ruime doelgroep,” vertelt Jessica. “De 

woongemeenschap biedt een veilig 

thuis voor ouderen die door beper-

kingen op het gebied van dementie, 

psychiatrie of lichamelijke klachten 

niet meer thuis kunnen wonen. Heel 

bijzonder is de visie waarmee wij hier 

werken. De wens van de bewoner 

staat centraal en de verzorging past 

zich daar op aan. Wil een bewoner 

uitslapen? Prima, wij zullen niemand 

verplichten om op zeven uur ’s och-

tends op te staan. Bewoners kunnen 

door middel van een alarmsysteem, 

dat zij bij zich dragen, aangeven wan-

neer zij graag hulp van de verzorging 

willen hebben. Al onze medewerkers  

staan achter het uitgangspunt van 

deze woongemeenschap dat bewo-

ners hun leven zoveel mogelijk 

kunnen voortzetten zoals zij dat 

willen. De medewerkers zijn daar bij 

de sollicitatie gesprekken bewust op 

geselecteerd.

Het concept van deze woongemeen-

schap is uniek en ongetwijfeld een 

voorbeeld voor veel andere woon-

voorzieningen.” 

Mevrouw Roosdorp: “Ik heb hier niets 

te wensen over. Alles is hier mooi, de 

begeleidsters zijn zo ontzettend lief en 

ze werken enorm hard. De bewoners 

hier zijn 24 uur per dag omringd door 

mensen die met hart en ziel voor je 

zorgen. Het is onmogelijk om over dit 

huis iets te klagen te hebben!” 

Voorzieningen-

kaart  

Velsen-Noord

Wethouder Robert te Beest nam op 

woensdag 28 juni de sociale voor-

zieningenkaart in ontvangst van het 

Sociaal Wijkteam Velsen-Noord. De 

voorzieningenkaart helpt bewoners  

van Velsen-Noord op weg naar 

diverse instanties op het gebied van 

wonen, zorg en welzijn in hun wijk. 

De kaart wordt de bewoners aan- 

geboden door Gemeente Velsen,  

Sociaal Wijkteam Velsen-Noord, 

Woningbedrijf Velsen en Velison 

Wonen. Alle huishoudens in Velsen-

Noord ontvangen een voorzienin-

genkaart.
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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

Aedes

le bureau, Hoorn

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.

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


