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Op woensdagochtend 3 juli kwamen  

de peuters van peutercentrum de 

Vlinder op bezoek bij de bewoners 

van zorgcentrum De Schulpen in 

Velsen-Noord. Zij mochten die dag 

komen helpen in de tuin om de 

nieuwe insectenmuur klaar te maken 

voor bewoning. De insectenmuur kan  

dan onderdak gaan bieden aan allerlei  

insecten. In het stevige houten geraamte  

plaatsten de kinderen verschillende 

materialen zoals dennenappels en 

holle rietstengels waar de insecten 

lekker in kunnen kruipen. ‘Samen in 

de tuin’ is een initiatief van het Sociaal 

Wijkteam Velsen-Noord en bestaat  

uit vier ochtenden waarop ouderen 

en kinderen samen een gezellige  

activiteit doen. Dit keer stond de 

insectenmuur centraal. De volgende 

keren wordt er voorgelezen, getekend 

en worden er vogelhuisjes gemaakt. 

Het levert waardevolle en leuke  

ontmoetingen op tussen jong en oud!

‘Samen in de tuin’ 
De Schulpen

De kinderen worden door juf geholpen met het vullen van de insectenmuur.
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u bent over de dienstverlening en 

betrokkenheid van Velison Wonen 

nadat u bijvoorbeeld bent verhuisd, 

een reparatieverzoek heeft gemeld of 

nadat er onderhoud aan uw woning 

is uitgevoerd. Velison Wonen leert 

van uw mening. Zo proberen wij onze 

dienstverlening steeds aan te passen 

en te verbeteren.

Hoe is het onder-
zoek opgebouwd?
Het onderzoek van KWH is opgebouwd  

uit enquêtes over verschillende 

processen en contactmomenten met 

Velison Wonen. Als u bijvoorbeeld 

uw huur heeft opgezegd, een nieuwe 

woning van ons bent gaan huren, een 

reparatieverzoek heeft gemeld of er 

is onderhoud aan uw woning uitge-

voerd, dan kunt u benaderd worden 

om mee te doen aan het onderzoek. 

Ook worden willekeurig bewoners 

benaderd om hun mening over  

Velison Wonen te uiten. 

Wat waren de 
resultaten van 
het onderzoek in 
2018?
Het KWH onderzoek is opgebouwd 

uit de onderdelen Algemene dienst-

verlening, Woning zoeken, Nieuwe 

woning, Huur opzeggen, Reparaties en Onderhoud. Het 

gemiddelde cijfer wat u ons geeft is een 7,9. Hier zijn wij 

heel blij mee en op basis hiervan hebben wij het KWH-

huurlabel weer gehaald. 

 

Wat doet Velison Wonen met 
de resultaten?
We bekijken wat we goed doen en wat er beter kan. We 

willen onze dienstverlening constant verbeteren en richten 

ons op verbeteringen op de langere termijn, door bijvoor-

beeld werkwijzen onder de loep te nemen. Ook nemen 

we maatregelen waarmee we snelle verbeteringen kunnen 

maken. Uit de onderzoeksresultaten bleek bijvoorbeeld dat 

onze bewoners graag één aanspreekpunt voor het melden  

van overlastzaken prettig zouden vinden. Dit advies hebben  

wij ter harte genomen en er is nu ook één aanspreekpunt 

binnen Velison Wonen voor de overlastmeldingen. Ook 

zagen we terug dat bewoners niet teruggebeld werden bij 

technische vragen, terwijl dit wel door ons Klantcontact-

centrum was toegezegd. We ontdekten dat het hier in de 

planning wel eens misging. Als u nu belt en de mede- 

werker die u graag wil spreken is niet bereikbaar, dan maakt  

een medewerker van het Klantcontactcentrum gelijk een 

afspraak voor het terugbellen in de agenda van de betref-

fende collega. 

Heeft u een compliment of 
een klacht?
We willen altijd graag weten wat we goed of minder goed 

doen. Met uw ervaringen helpt u ons aan waardevolle 

informatie waarmee wij onze dienstverlening nog beter 

op onze huurders kunnen afstemmen. Een compliment of 

klacht kunt u melden op onze website www.velisonwonen.nl  

>over-ons>contact>complimenten-en-klachten.

We zijn de juiste dingen aan het doen

Onderzoek KWH geeft mooie inzichten

“Wij hebben opnieuw het KWH-huurlabel gehaald” stond er in onze vorige 

nieuwsbrief. Wij lieten u weten dat het belangrijk voor ons is wat u van onze 

dienstverlening vindt en daarom laten wij de kwaliteit meten door KWH.  

Wij beloofden om er in de deze nieuwsbrief op terug te komen. 

Jaarverslag 2018

Samen bouwen aan prettig wonen
Voor, door en met corporaties

Wat is KWH?
KWH staat voor Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. KWH houdt 

zich bezig met de dienstverlening van corporaties en de betrokkenheid tussen 

corporaties en de huurders. KWH brengt de beleving van huurders in kaart. Zo 

kunnen corporaties hun dienstverlening en betrokkenheid met u als huurder 

blijven verbeteren. 

Wanneer krijgt een woningcorporatie 
het keurmerk KWH-Huurlabel?
Zijn huurders tevreden? Dan komt een corporatie in aanmerking voor een keur-

merk: het KWH-Huurlabel. Een onafhankelijke commissie bepaalt dit. Corporaties  

die het keurmerk hebben, blijven de waardering van hun huurders over de 

dienstverlening onderzoeken. Als de waardering voor de dienstverlening niet 

meer voldoende is, dan kan een corporatie het keurmerk ook weer kwijtraken. 

Zo kunt u er zeker van zijn dat een corporatie met het keurmerk KWH-Huur- 

label goede dienstverlening biedt. Zodat u zorgeloos kunt huren.

Bent u benaderd door KWH?
U bent mogelijk weleens gebeld door KWH. Ook kunt u een e-mail van KWH 

ontvangen. U hoeft niet mee te doen met het onderzoek, maar wij stellen het 

natuurlijk wel erg op prijs. Het kwaliteitscentrum onderzoekt hoe tevreden 

Ons jaarverslag staat op onze website. Het geeft een goed 

beeld van de activiteiten van Velison Wonen in 2018. Ook 

dit jaar zette Velison Wonen zich samen met haar partners 

in voor huurders en woningzoekenden. Een kleine greep 

uit onze activiteiten van het afgelopen jaar:

 • Bovenop het woonzorgcomplex De Hofstede zijn 

tien appartementen gerealiseerd en een groot 

energieverbeteringsproject in de Geelvinckstraat in 

Velsen-Noord is afgerond. Ook startte de bouw van 

57 appartementen op de KPN-locatie in IJmuiden 

waarvan Velison Wonen er 48 afneemt.

 • We investeerden in de wijken van Velison Wonen om 

de leefbaarheid te bevorderen.

 • Bijna 200 woningen werden opnieuw verhuurd, 

waarvan enkele aan ouderen die daarvoor een grote 

eengezinswoning achterlieten, die Velison Wonen 

weer aan een gezin kon verhuren. 

 • In de tweede helft van het jaar gingen we samen met  

collega-corporaties over op het nieuwe woonruimte- 

verdeelsysteem, waardoor woningzoekenden toegang  

kregen tot huurwoningen in een veel groter gebied. 

 • We realiseerden op drie locaties woonruimte voor 

statushouders. In totaal plaatste Velison Wonen in het 

verslagjaar 42 statushouders.

In de infographic hiernaast vindt u een aantal  

kerncijfers van afgelopen jaar.
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Uit de Huurdersraad

Wilt u post van Velison Wonen 
liever digitaal? 
Om de service aan onze huurders te 

verbeteren, laat Velison Wonen de 

post via het bedrijf Postex verzenden. 

Dit bedrijf verstuurt onze brieven per 

post of digitaal. U kunt kiezen wat u 

het makkelijkst vindt. 

Uw post op papier 
of digitaal?
Als u van ons een brief heeft ont-

vangen, die door Postex is verstuurd 

dan treft u daarbij een voorblad aan 

met een code. Vul de code in op de 

website www.postex.com. Nadat u de 

code heeft ingevuld, ziet u een aantal 

mogelijkheden. 

U kunt:

 • het document digitaal bekijken 

(ook op telefoon of tablet);

 •  uw ontvangstvoorkeur veran-

deren van post naar digitaal of 

andersom;

 •  uw e-mailadres invoeren of 

wijzigen;

 •  als het een document voor een 

betaling is, zoals bijvoorbeeld 

de maandelijkse huur, direct via 

iDEAL betalen.

Wilt u meer 
weten?
Heeft u vragen over het digitaal  

ontvangen van post? Op onze web-

site www.velisonwonen.nl of op

www.postex.com/nl/info/faq kunt 

u uitgebreide informatie vinden. U 

kunt met vragen ook contact met ons 

opnemen via info@velisonwonen.nl  

of telefonisch via telefoonnummer 

0255 535 786.

Jaarvergadering 2019
De eerste helft van dit jaar zit er alweer op en dat betekent 

dat wij ons weer druk aan het voorbereiden zijn op de  

jaarvergadering die nog gaat komen. De levendige inter-

actie tussen Huurdersraad en aanwezige huurders heeft 

afgelopen jaar voor veel positieve reacties gezorgd en 

daarom willen wij in dezelfde stijl ook dit jaar weer graag 

de open dialoog met de huurders zoeken. 

LET OP! De eerder genoemde datum is gewijzigd! Onze 

jaarvergadering zal plaatsvinden op woensdag 9 oktober 

2019. Tegen die tijd zult u een uitnodiging krijgen via de 

plaatselijke krant “De Jutter/De Hofgeest” of via een  

mailing in uw brievenbus.

Lopende zaken
Huurverhoging 2019: De Huurdersraad heeft naar aanlei-

ding van het huurvoorstel van Velison Wonen een andere 

invulling gegeven aan de huuraanpassing. Volgens ons zou 

op deze manier een eerlijkere verdeling van de huuraan-

passing plaatsvinden over de verschillende huurdersgroepen.

Hoewel Velison Wonen na ons advies nog wel een aan-

passing heeft gedaan, hebben we elkaar hier toch niet 

helemaal kunnen vinden. Komend jaar zullen we eerder 

met elkaar in gesprek gaan om dit te voorkomen.

ZAV beleid: In het voorjaar van 2016 is een start gemaakt 

om samen met Velison Wonen een nieuw beleid Zelf  

Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) te ontwikkelen. 

Het laatste concept is op verzoek van de Huurdersraad 

juridisch getoetst. Op basis van deze toetsing zal de  

Huurdersraad verder praten met Velison Wonen. Het ziet 

ernaar uit dat dit punt dit jaar nog zal worden afgehandeld. 

Raad van Commissarissen: In juni hebben wij ons jaarlijks  

overleg met de Raad van Commissarissen gevoerd. 

Hierbij is onder andere gesproken over de werving van 

een nieuwe directeur, de ontwikkelingen op gebied van 

wet- en regelgeving volkshuisvesting, betaalbaarheid en 

verduurzaming en klanttevredenheid.

Prestatieafspraken: Gemeente Velsen, de woningcorpora- 

ties en de huurdersraden van Velsen zijn weer begonnen 

aan de evaluatie en aanpassing van de prestatieafspraken.  

Naast betaalbaarheid en verduurzaming wordt ook 

aandacht besteed aan de doorstroming, met name van 

senioren.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact  

opnemen met ons secretariaat:  

E-mail: hrvelisonwonen@outlook.com, of telefonisch: 

0255 513 860.

Namens St. Huurdersoverleg Velison Wonen,

E. Otter

Secretariaat

Belactie: 

Iedere woning een energielabel

Energielabel verplicht voor 
iedere woning
Velison Wonen voert woningopnames uit om haar huur-

woningen te voorzien van het door de overheid verplichte 

energielabel. Het bedrijf PVM die de opnames voor ons 

doet, heeft inmiddels voor het grootste deel van onze 

woningen het energielabel bepaald. Helaas lukte het tot 

nu toe bij 1000 huurders niet om een afspraak te maken. 

Onze brief waarin wij huurders vroegen om een afspraak 

voor een inspectie te maken, had onvoldoende effect.

Ultieme poging
Dinsdag 9 juli werd daarom een ultieme poging gedaan 

om de resterende huurders ’s avonds telefonisch te 

bereiken. Als haalbaar doel werd een streefgetal van 400 

afspraken vastgesteld, daarmee zou de missie als geslaagd 

kunnen worden beschouwd. Het aantal werd bijna gehaald 

en daar zijn we blij mee. We zijn weer een behoorlijke 

stap verder in de richting van een energielabel voor iedere 

woning, want de inspecteurs van PVM kunnen binnenkort 

weer op pad voor hun inspecties.

Heeft u een brief gehad, maar nog geen afspraak kunnen 

maken voor een woningopname? Het kan zijn dat wij u 

niet konden bereiken, omdat wij niet uw juiste telefoon-

nummer hebben. Wij verzoeken u in dat geval alsnog een 

afspraak te maken door contact op te nemen met onze 

medewerkers van het Klantcontactcentrum 0255 535 786. 

Zij plannen een afspraak voor u in. Een afspraak kan ook in 

de avonduren plaatsvinden.

Als het niet lukt om telefonisch een afspraak te maken,  

zullen inspecteurs zelf langs de ontbrekende woningen  

gaan om een afspraak aan de deur te maken. Als de 

bewoner op dat moment tijd heeft, kan de inspectie direct 

plaatsvinden. De inspectie duurt gemiddeld een half uur 

met een uitloop naar maximaal een uur. De inspecteurs 

van PVM kunnen zich altijd legitimeren.

Op dinsdagavond 9 juli verzamelden medewerkers van Velison Wonen zich  

achter de telefoon met een duidelijke missie: zoveel mogelijk huurders bereiken  

om een afspraak te maken voor het opnemen van een energielabel. Dat bleek 

zeker geen ‘mission impossible’, want er konden veel afspraken genoteerd worden.

De Duinen
De nieuwbouw op de voormalige KPN locatie in IJmuiden 

krijgt al aardig vorm. De contouren zijn goed zichtbaar, 

de gevelbekleding ziet er mooi uit en de kozijnen staan 

klaar. Het project heet De Duinen. HBB Bouw ontwikkelt 

op deze plek 57 appartementen, waarvan Velison Wonen 

48 appartementen voor sociale huur afneemt. Ook komt 

er een supermarkt met daarboven op het dek een parkeer-

voorziening.  

Naar verwachting is het complex en het omliggende 

gebied medio 2020 gereed.

Het is nog niet mogelijk om te reageren op de sociale 

huurappartementen in De Duinen. Zodra de oplevering in 

zicht komt, worden de appartementen aangeboden via het 

woonruimteverdeelsysteem (www.mijnwoonservice.nl).

In de maanden augustus/september zal onze fotograaf 

verder gaan met zijn opdracht om de woningen van  

Velison Wonen vast te leggen. Velison Wonen wil graag 

over actuele foto’s beschikken van al haar woningen 

in Velserbroek, Velsen-Noord, IJmuiden en Santpoort-

Noord. De foto’s gebruiken we bijvoorbeeld bij de verhuur 

van woningen. De foto’s worden gemaakt van de voor-

zijde van een rijtje woningen. De fotograaf kan aantonen 

dat hij voor Velison Wonen fotografeert en draagt voor 

herkenbaarheid een jas met het Velison Wonen logo.

Woningen Velison Wonen op de foto

Impressie van De Duinen.
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Het is niet erg om aan de bel te trekken!
Heeft u betalingsproblemen? Daar hoeft u zich helemaal niet voor te schamen.  

Soms is het gewoon niet makkelijk om alle eindjes aan elkaar te knopen. We 

helpen u dan graag. Samen kijken we hoe we uw financiële problemen onder 

controle kunnen krijgen.

Wat kunnen onze medewerkers voor u 
doen?
“Het is goed als een huurder op tijd aan de bel trekt, hoe eerder, des te beter 

we kunnen helpen” zegt Marianne Hurkmans, medewerkster huurincasso bij 

Velison Wonen. “Samen met de huurder ga ik kijken naar de mogelijkheden  

van een betalingsregeling. Zo’n regeling is kosteloos en stelt de huurder in  

de gelegenheid om op de huurschuld in te lopen. Het is fijn om te zien dat  

een huurder opgelucht is als we het samen bespreken en tot een oplossing 

komen.” 

Heeft u vragen belt u gerust Marianne Hurkmans of haar collega Karin Burger, 

zij zijn er om u te helpen, 0255 535 786.

Wanneer er iets in de samenstelling van uw huishouden verandert, kan dat van 

invloed zijn op verschillende zaken. Bij veranderingen kunt u denken aan een 

kind dat uit huis gaat, het overlijden van een partner, gaan samenwonen of een 

scheiding. Deze gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor:

 •  uw huurovereenkomst en uw rechten en plichten als huurder;

 •  het wel of niet verkrijgen van huurtoeslag of een aanpassing van de 

hoogte daarvan;

 •  de jaarlijkse huurverhoging; uw huishoudinkomen bepaalt namelijk of u 

een extra huurverhoging krijgt.

Wijzigingen kunt u doorgeven met de formulieren die u op onze website kunt 

vinden bij: Ik ben huurder > Veranderende woonsituatie of u meldt de verande-

ring via info@velisonwonen.nl.

Denkt u er aan om wijzigingen ook aan de gemeente en de belastingdienst 

door te geven? Veranderingen in de samenstelling van uw gezin kunnen  

namelijk invloed hebben op uw toeslagen.

Betalingsproblemen?

Verandert er iets  
in uw gezin  
of huishouden?  
Geef het door! Het schilderwerk aan de woningen in 

de Vrouwenbuurt waarmee we half 

maart van start gingen, vordert snel. 

Inmiddels worden de woningen aan 

de Joke Smitkade voorzien van een 

nieuwe laag verf en staan de wonin-

gen er weer mooi bij.

Schilderwerk 
Vrouwenbuurt 
in Velserbroek 
verloopt vlot

Keramische tegelvloer  
in De Verzetsheld
De houten vloerdelen in de hal van appartementengebouw 

De Verzetsheld (IJmuiden) zijn vervangen door keramische 

tegels met antislip coating. De houten delen kwamen wat 

ongelijk te liggen. We hebben daarom nu voor een ander 

materiaal gekozen, dat minder onderhoud nodig heeft en 

lang meegaat. De vloer ligt er inmiddels weer piekfijn bij! 

Marjan Leipoldt, sociaal beheerder van 

het complex: “De bewoners komen 

uit Eritrea, Iran, Syrië en Sri Lanka, 

maar voelen zich vooral Santpoorter. 

Doordat het appartementencomplex  

aan de binnenzijde nog steeds de 

uitstraling had van een kinderdagverblijf met knal blauwe en oranje deuren 

was het complex niet voldoende onderdeel van de buurt.” Robert Vreeken, 

coördinator Dagelijks Onderhoud bij Velison Wonen: “We wilden de bewoners 

tegemoet komen en hebben de koppen bij elkaar gestoken. We zijn aan de slag 

gegaan met een plan van aanpak.” Marjan: “De bewoners gaven al aan dat ze 

zelf gerust de handen uit de mouwen wilden steken en zo geschiedde.” 

Als iedereen zijn steentje bijdraagt is het 
resultaat nog mooier 
Robert: “Ik las in een vorige nieuwsbrief van Hemubo dat ze vaker iets doen voor  

statushouders en graag hun steentje bijdragen aan mooie sociale initiatieven. Ik  

heb met Hemubo contact opgenomen en zij waren meteen enthousiast. Mulder  

Schilders heeft een leermeester en een schilder geregeld om de bewoners te 

helpen met de schilderwerkzaamheden. Procoatings, een verfgroothandel, 

besloot mee te doen met dit initiatief en leverde de materialen.” 

Marjan: “Op woensdag 1 mei stonden de Santpoorters hier te schilderen met 

hulptroepen van Hemubo en materiaal van Procoatings en twee dagen later 

waren de muren hagelwit en de deuren in dezelfde kleur als de deuren  

van de buren; kastanjebruin. Het waren gezellige dagen en het resultaat is  

fantastisch!”

Nieuwe Santpoorters gaan zelf 
aan de slag 
Velison Wonen heeft in 2017 een voormalig kinderdagverblijf getransformeerd 
tot een appartementencomplex van acht appartementen aan de Dobbiuslaan 
in Santpoort. De appartementen worden bewoond door statushouders. 

Bewoners gingen zelf aan de slag.
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Velison Wonen start over enkele weken met een nieuw verduurzamingsproject. 

Nadat vorig jaar het energetische verbeteringsproject aan de Geelvinckstraat in 

Velsen-Noord werd afgerond, zijn nu 38 woningen aan de Meerweidenlaan aan 

de beurt. Na de bouwvakvakantie begint aannemer Coen Hagedoorn Bouw met 

het inrichten van de bouwplaats aan de Meerweidenlaan.

Verduurzaming 38 woningen 
Meerweidenlaan in Velsen-Noord 

Klaar voor de toekomst: 
energiezuinige en  
comfortabele woningen

Projectleider Kim Hexspoor van Velison Wonen is blij dat 

er na een intensieve voorbereidingsperiode binnenkort 

gestart kan worden met de werkzaamheden. De ener-

getische verbeteringen zijn nodig om de na-oorlogse 

woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken. 

Na de werkzaamheden krijgen de woningen energielabel 

A. Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun 

woning blijven wonen. Naar verwachting zijn de werk-

zaamheden voor het einde van het jaar klaar.

Duurzamer wonen moeten 
we samen doen
De energetische verbeteringen aan de woningen gaan  

het energieverbruik verlagen en het wooncomfort  

verbeteren voor de bewoners. Maar ook voor een energie-

zuinige woning geldt, dat de uiteindelijke energierekening 

ook afhankelijk is van hoe zuinig bewoners stoken, hoeveel 

warm water wordt gebruikt, hoeveel apparaten er in huis 

zijn en hoe intensief die gebruikt worden.

Duurzamer wonen doen we samen! 

Voor en tijdens de werkzaamheden aan de 38 woningen 

aan de Meerweidenlaan is een bewonersbegeleider van 

de aannemer aanwezig. Bewonersbegeleider Rianne is 

vooraf bij alle bewoners op bezoek geweest voor een 

woningopname. Rianne: “Het is belangrijk dat bewoners 

persoonlijk worden geïnformeerd en antwoord krijgen op 

hun vragen. Ik vertel de bewoners welke werkzaamheden 

worden uitgevoerd en wat er van hen wordt verwacht. Bij 

dat laatste gaat het dan bijvoorbeeld om het verplaatsen 

van meubels, het verwijderen van gordijnen, het weghalen 

van een satellietschotel of het treffen van maatregelen 

voor de huisdieren. Ik kan als dat nodig is, helpen om 

samen een oplossing te vinden voor een praktisch pro-

bleem van een bewoner.”

Rianne: “Ik heb nu alle bewoners bezocht. Tijdens het 

huisbezoek maak ik ook foto’s van de woning, zodat de 

aannemer de situatie in de woning vooraf goed in beeld 

heeft. Elke woning is namelijk vaak net weer even anders.“

Na de bouwvak (rond eind augustus) begint aannemer 

Coen Hagedoorn Bouw met het inrichten van de werk-

plaats. Gedurende de werkzaamheden is de bewoners- 

begeleider drie dagen per week in de wijk aanwezig voor 

de bewoners en houdt zij een inloopspreekuur. Rianne:  

“Ik ben het vaste aanspreekpunt tijdens de uitvoeringsfase 

en dat geeft rust. “ 

Bewonersbegeleider project Meerweidenlaan: 
een prettig aanspreekpunt 

Bewonersbegeleider Rianne legt huisbezoeken af om bewoners te  
informeren over de werkzaamheden aan hun woning.

Terugblik op verbeteringsproject 
Oog op de Wijk
Henk Heijink woont inmiddels weer 

enige tijd in zijn vorig jaar verbeterde 

woning in Velsen-Noord. Hij blikt 

terug op het project. Hij vertelt: “De 

verduurzaming van de woningen in 

het project Oog op de Wijk in 2018 is 

een ingrijpend traject geweest voor 

de bewoners. Maar, nu deze maand 

de energieafrekening over het eerste 

volledige jaar bekend gaat worden, 

zal die er voor ons positief uitzien”, 

verwacht hij. “Voor Wilma en mij, een 

twee-persoonshuishouden, zal de 

afrekening aanzienlijk lager uitvallen. 

De exacte cijfers krijgen we nog, maar 

het elektraverbruik valt waarschijnlijk 

ongeveer 25% en het gasverbruik zo’n 

30% lager uit dan het jaar daarvoor. En 

dat is nog exclusief de terug geleverde 

energie van de zonnepanelen. Daar-

naast merken we dat het huis in de 

zomer en winter behaaglijker is. In de 

winter is het beduidend minder koud 

en op hele zomerse dagen, is het in 

huis minder warm. Belangrijk is om 

het huis op de juiste manier te ventile-

ren en zomers de zon met behulp van 

zonwering buiten te houden.“

“Doordat er tijdens het project ook 

ventilatieroosters in alle verblijfs-

ruimtes zijn aangebracht, is het huis 

veel beter te ventileren”, vertelt Henk. 

“Een nadeel van de roosters is wel dat 

er iets meer omgevingsgeluid naar 

binnenkomt.” Henk is ook blij met 

de sterk verbeterde mechanische 

ventilatie in de badkamer en in het 

toilet. Hij vindt het wel jammer dat het 

’s winters behoorlijk koud kan worden 

in het toilet, omdat - voor een goede 

ventilatie - het rooster niet gesloten 

kan worden. 

“De nieuwe voordeur met het kijkglas 

en een driepuntssluiting heeft ons 

veiligheidsgevoel enorm verbeterd.” 

Henk Heijink: “Kortom, wij ervaren 

de werkzaamheden die aan ons huis 

zijn uitgevoerd als een goede ‘duur-

zame verbetering’ die ons woongenot 

absoluut ten goede komt.”

Op woensdagmiddag 25 september wordt het in Velsen-Noord weer een 

stukje schoner. Die middag organiseert de gemeente Velsen van 14.00 tot 

16.30 uur het zwerfvuilevenement ‘Velsen-Noord geen Bende’.

Velsen-Noord geen Bende gaat 
strijd tegen zwerfvuil aan

Bewoners van de wijk zijn van harte welkom om te komen helpen bij deze actie 

voor een schone wijk. Het Stratingsplantsoen is de startlocatie en het hart van 

het evenement. Deelnemers kunnen op deze locatie vuilniszakken, knijpers en 

handschoenen lenen. Vanaf het Stratingsplantsoen worden routes uitgezet waar 

het zwerfafval geraapt zal worden. De routes zijn echt de moeite waard om te 

lopen. Op de eerste plaats, omdat de wijk al lopend wordt schoongemaakt en 

deelnemers bij inlevering van het opgehaalde afval een leuke verrassing krijgen. 

Maar ook, omdat er op de routes expositiepunten worden geplaatst. 

Aan het zwerfvuilevenement werken mee: De Beestenbende, Wijkplatform 

Velsen-Noord, Wijkteam Velsen-Noord, Gemeente Velsen, Stichting Welzijn 

Samen op een leuke manier opruimen 
en leren over zwerfafval en de natuur

Velsen, HVC, Woningbedrijf Velsen, 

Velison Wonen, Pieter Vermeulen 

Museum, Sociaal Wijkteam.
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“We hopen hier nog heel lang 
samen zelfstandig te wonen”

Het was even  
passen en meten
In 2018 deden wij onze huurders 

van 75-plus het aanbod om in een 

persoonlijk gesprek met één van onze 

woonconsulentes de mogelijkheden 

van verhuizing te bespreken. Want 

Velison Wonen helpt haar oudere 

huurders graag - als zij dat willen -  

om de stap te maken naar een 

woning waarin zij veiliger en com-

fortabeler zelfstandig kunnen blijven 

wonen. 

Nadat de brief met uitnodiging voor 

een gesprek op de deurmat was 

gevallen, maakte de familie Snijder 

een afspraak met onze woonconsu-

lent Judith van Strien. Al snel daarna 

kwam er de mogelijkheid om te 

verhuizen naar een woning aan de 

Joke Smitkade, gelijkvloers, zonder 

trappen. Mevrouw Snijder zegt:  

“Ik was zo blij, ik kon het bijna niet 

geloven. Ik heb Judith ook een paar 

keer gebeld om te vragen of de 

woning wel echt voor ons was. Zo 

konden we blijven wonen in onze 

eigen omgeving van de Vrouwen-

buurt, dicht bij de bushalte en winkels. 

Elke morgen als ik opsta, voelt het 

nog steeds alsof ik op vakantie ben 

in mijn eigen huis. Het enige dat een 

beetje tegen viel, was dat we er met 

ruimte op achteruitgingen. We heb-

ben wat moeten passen en meten, 

want de met liefde zelfgemaakte  

poppenhuizen moesten wel een 

plekje krijgen in het nieuwe huis.”

Hoe is de keuze  
op Velserbroek 
gevallen?

Na jarenlang in het buitenland te 

hebben gewoond vanwege het werk 

van meneer Snijder, kregen ze 22 jaar 

geleden een woning in de Roosje 

Vosstraat in Velserbroek. Het was wel 

even twijfelen voor mevrouw Snijder  

na jaren te hebben gewoond in Koeweit  

en Egypte. Maar meneer Snijder gaf 

de doorslag en zei: “Nee hoor, we 

doen het gewoon, hebben we een 

dak boven ons hoofd en nog geen 

dag spijt van gehad.” 

Hoe ziet de  
toekomst eruit?
“We hopen hier nog lang samen zelf- 

standig te wonen. Hoewel we ons op  

advies van Judith alvast hebben  

ingeschreven voor De Hofstede, 

zijn we nog lang niet van plan daar 

gebruik van te maken. Maar je weet 

maar nooit.  

Voorlopig klus ik nog lekker in het 

schuurtje, genieten we van de tuin, 

komen de kleinkinderen langs voor 

een klusje en zijn we nog steeds 

gelukkig met elkaar”, zegt meneer 

Snijder.

Wilt u ook door-
stromen naar een 
passende woning?

Bent u ook 75 jaar of ouder en wilt u 

ook wel eens weten wat voor u  

de mogelijkheden zijn om naar een 

passende woning te verhuizen?  

Maak dan een afspraak voor een 

oriënterend gesprek met Judith van 

Strien of Gerda Taag. Zij komen dan 

bij u langs. U kunt hen bereiken op 

telefoonnummer 0255 535 786 of via 

de mail info@velisonwonen.nl.

Het is inmiddels al weer een poosje geleden dat de familie Snijder verhuisd is 

via de doorstroomregeling voor senioren als we bij ze op bezoek gaan in hun 

nieuwe woning aan de Joke Smitkade in de Velserbroek. We zijn benieuwd  

hoe het nu met ze gaat.

Markt ‘Thuis in de toekomst Velsen’

Inboedelverzekering bij brand,  
een zorg minder

Veel ouderen willen zo lang mogelijk 

zelfstandig thuis wonen. Om langer 

thuis te kunnen wonen is het wel 

belangrijk dat ook de kwaliteit van 

wonen goed blijft. Om dat mogelijk te 

maken zijn er diverse mogelijkheden 

op het gebied van wonen, zorg en 

welzijn. 

Om inzicht te krijgen in de mogelijk-

heden, organiseert gemeente Velsen 

samen met welzijnsorganisaties, 

woningcorporaties en de samenwer-

kende ouderenbonden in Velsen een 

markt ‘Thuis in de Toekomst Velsen’ 

op zaterdag 28 september van 11.00 

tot 16.00 uur in het gemeentehuis aan 

het Dudokplein in IJmuiden.  

Op deze markt krijgt u informatie en 

advies over mogelijkheden om langer 

zelfstandig te blijven wonen. Er wordt 

informatie gegeven over wonen, zorg 

en welzijn.

Ook Velison Wonen heeft samen 

met collega-corporaties een kraam. 

Medewerkers staan klaar om uw vragen  

te beantwoorden. Graag zien we u daar  

op 28 september! En heeft u vragen 

over wonen die niet kunnen wachten?  

U mag ons natuurlijk altijd bellen via 

telefoonnummer 0255 535786.

Brand is een van de dingen waarvan  

je hoopt dat het je nooit overkomt. 

Een ingrijpende gebeurtenis waarvan 

je nog lang last kunt blijven houden. 

Na een woningbrand komt er veel 

op je af; emotioneel, praktisch én 

financieel. Je belangrijkste zorg is 

natuurlijk in de eerste plaats je eigen 

veiligheid en die van je huisgenoten 

en huisdieren. 

Op die momenten blijkt pas hoe 

belangrijk het is om zaken vooraf 

goed geregeld te hebben, zoals het 

afsluiten van een inboedelverzeke-

ring met een goede dekking. Met een 

inboedelverzekering verzeker je je 

spullen tegen onder andere schade 

door brand. Denk daarbij aan water-

schade en roetschade. Maar ook 

de onkosten die je maakt, omdat je 

tijdelijk in een hotel moet verblijven, 

kunnen onderdeel uitmaken van de 

dekking.  

Velison Wonen is verzekerd voor de 

opstal (het huis zelf), maar de inboe-

del moet je zelf verzekeren. Wil je een 

inboedelverzekering gaan afsluiten? 

Laat je dan goed adviseren, want de 

verschillen tussen verzekeraars zijn 

groot.

In woonzorgcomplex De Schulpen aan de Wijkerstraat-

weg in Velsen-Noord komen regelmatig woningen vrij 

voor bewoners van 65 jaar of ouder. Heeft u interesse? 

Houdt u dan de website mijnwoonservice.nl in de gaten, 

want daar worden deze woningen op geadverteerd en 

kunt u reageren.

In woonzorgcomplex De Schulpen woont u geheel  

zelfstandig, maar er is wel zorg aanwezig als dat nodig is. 

Aan gezelligheid is er in De Schulpen geen gebrek.  

Vrijwilligers organiseren regelmatig activiteiten in de 

gezamenlijke ruimte.

Heeft u vragen over wonen in woonzorgcomplex De 

Schulpen dan kunt u telefonisch contact opnemen met 

onze woonconsulent Judith van Strien op telefoon- 

nummer 0255 535 786.

Heeft u het huurcontract getekend voor een nieuwe 

woning? Waarschijnlijk denkt u er op dat moment niet aan 

dat daarmee uw inschrijving bij Woonservice vervalt. Als u 

in de toekomst nog een keer zou willen verhuizen, is het 

belangrijk dat u zich opnieuw inschrijft als woningzoe-

kende. U begint dan weer opnieuw met het opbouwen 

van inschrijfduur. Voor € 10,- per jaar kunt u zich opnieuw 

inschrijven bij Woonservice (www.mijnwoonservice.nl).

Wilt u ook zelfstandig wonen met zorg binnen 
handbereik?

Nieuwe woning geaccepteerd? 
Uw inschrijving bij Woonservice vervalt.
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Opknapbeurt voor binnentuin 
zorgcentrum De Hofstede
De binnentuin van De Hofstede in Velserbroek heeft de 

afgelopen maanden een grondige opknapbeurt onder-

gaan. Programmacoördinator Mick Flieringa van Zorg- 

balans heeft zich enorm ingespannen om de tuin weer  

een fijne ontmoetingsplek voor ouderen te maken.  

De jeu de boules baan is in ere hersteld. En ook de vijver 

met karpers ligt er weer prachtig bij. De tuin is begroeid 

met kleurige bloemen, weelderige planten en voorzien van 

zonnige terrassen. Velison Wonen zorgde voor het hoog-

nodige snoeiwerk en het egaliseren van de tuinpaden. De 

tuin is een heerlijke plek geworden. De ouderen kunnen 

vanaf het terras van de tuin genieten of een wandelingetje 

maken. 

Door de zachte winters en het warme weer zijn de 

omstandigheden voor wespen goed dit jaar.  Wij krijgen 

regelmatig vragen van huurders over het verwijderen van 

wespennesten. Velison Wonen verwijdert geen wespen-

nesten, ook niet als u lid bent van het serviceabonnement.  

Het bestrijden van een wespennest en de kosten daarvan  

zijn voor eigen rekening. Wilt u meer weten over het 

(laten) verwijderen van wespennesten? Op de website van 

Milieu Centraal: www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-

huis/ongediertebestrijding/wespen/ vindt u informatie 

over bestrijdingsmogelijkheden, maar ook tips tegen 

wespenoverlast. 

De binnentuin van De Hofstede is prachtig geworden.

Colofon
Bezoekadres
Velison Wonen

Sluisplein 25

1975 AG  IJMUIDEN 

Postadres 
Postbus 352

1970 AJ IJMUIDEN

Telefoonnummer 
0255 535 786

www.velisonwonen.nl

info@velisonwonen.nl

facebook.com/velisonwonen
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