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naar IJmuiden is groot. Ik ben wel onder de indruk van de professionaliteit van 

Velison Wonen. Heel veel betrokken en deskundige medewerkers. De ontvangst 

was heel hartelijk en oprecht zowel door de RVC-leden, de medewerkers en de 

leden van de Huurdersraad. Ik ben er dan ook van overtuigd dat die draai er snel 

komt.

Van een grote woningcorporatie als Ymere naar een kleine 
corporatie, vanwaar die stap? 

Een grote corporatie heeft zo zijn voordelen. Zeker als het gaat om middelen en 

slagkracht. In de directieraad sta je echter wel heel ver van de praktijk. Dat vind 

ik dus weer een nadeel van zo’n grote corporatie. Mijn dagen werden vooral 

gevuld met het lezen van stukken en het aansturen van interne stuur- en werk-

groepen. De afstand tot de wijken, de projecten en de huurders is echt heel 

groot. Ik ben echt een volkshuisvester in hart en nieren. Mijn kracht zit er juist 

in om in verbinding met huurders en met mensen in het werkveld zaken voor 

elkaar te krijgen. Ik verlangde weer naar minder systeem en weer meer volks-

huisvesting. Met de voeten in de klei.

Hoe en waar ben je je loopbaan begonnen?

In militaire dienst dacht ik weer na over mijn leven zonder sportacademie. Ik 

ben toen opleidingen gaan doen op het gebied van makelaardij en assurantiën, 

met het idee voor mezelf te beginnen. De hypotheekrente was 11%, er was 

niet veel werk te vinden in die tijd. Daarom solliciteerde ik op een vacature van 

medewerker verhuur- en bewonerszaken bij Het Westen in Amsterdam. Twee 

jaar later werd Nieuw Amsterdam opgericht. Een woningcorporatie speciaal 

voor de Bijlmermeer. Daar kreeg ik mijn eerste leidinggevende baan. In de 

avonduren ben ik toen gaan studeren. HBO Sociale Dienstverlening en later  

ook nog Bedrijfskunde. In 1989 werd ik manager woondiensten bij De Sleutels  

in Leiden. Een corporatie net zo groot als Velison Wonen. In 1995 werd ik 

gevraagd om te gaan werken als regiodirecteur bij Volkswoningen in Rotterdam 

om tenslotte in 1999 als regiodirecteur bij de voorloper van Ymere terecht te 

komen. Bij Ymere heb ik heel veel verschillende functies en rollen vervuld en in 

2014 werd ik benoemd in de directieraad. Het hoogste orgaan binnen Ymere.

Wat zijn jouw belangrijkste drijfveren?

Ik kwam uit Bilthoven, een villawijk en wist dus echt niet wat een woningcorpo-

ratie was. Ik werd ook meteen, bij Het Westen, in de Bijlmermeer aan het werk 

gezet. Moet je je voorstellen. Een jongen opgegroeid in een soort van Disney-

land aan het werk in de Bijlmermeer. Heel veel leegstand, veel criminaliteit en 

drugsproblemen, armoede, vervuiling en verval. Deze eerste baan was voor 

mij echt een cultuurshock. Mijn hele wereldbeeld stond op zijn kop. Als ik van 

school gestuurd werd, ging mijn vader praten en als het nodig was betaalde hij 

bijles. De kinderen die hier opgroeiden hadden niet veel keus. Het was of school 

of je ging je criminele broertje achterna. Deze shock werd al snel mijn belang-

rijkste drijfveer. Het besef hoe bevoordeeld ik ben met de jeugd die ik had. Het 

besef hoe ongelijk het verdeeld is in de wereld en het heel veel uitmaakt waar 

en hoe je opgroeit. Ik wilde bijdragen aan een betere samenleving. Ik ben dan 

ook nog steeds een voorstander van gemengde wijken. Dat een corporatie 

behalve zorgdragen voor een goede en betaalbare woning zich ook sterk maakt 

voor sterke en goede wijken. Waar kinderen veilig en goed kunnen opgroeien. 

Wat wordt jouw grootste uitdaging in je nieuwe functie?

De tijden veranderen. Mensen veranderen, de samenleving verandert. “Is Velison 

Wonen klaar voor die toekomst?”, is de belangrijkste vraag die we onszelf moeten  

stellen. En dan gaat het over de woningmarkt. Hoe ontwikkelt die zich en wat 

betekent dat voor Velsen. Dan heb ik het over de toenemende druk vanuit  

Haarlem en de steeds groter wordende vraag naar sociale huurwoningen. Heb-

ben we genoeg ruimte om te bouwen? De uitstroom van kwetsbare huurders 

uit de instellingen, de vergrijzing, de instroom van statushouders en hun gezin-

nen. Maar ook, wat betekent zoiets als de net aangekondigde ontslagronde bij 

Tata Steel voor de Velsenaren? En het gaat ook over de verduurzaming van ons 

bezit en de energietransitie. Kunnen we op tijd de juiste maatregelen nemen? 

Technisch, financieel maar ook logistiek gezien. En tenslotte is onze organisatie 

klaar deze verandering te faciliteren? Kortom, vragen die te maken hebben met 

betaalbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid en een wendbare organisatie.

Ingrediënten die hun plek moeten krijgen in een nieuwe ondernemingsstrategie, 

die daarna natuurlijk ook geïmplementeerd moet worden. 

Wat inspireert jou?

Daar kan ik kort over zijn. Wat mij inspireert zijn mensen en wonen. Wonen is 

zo belangrijk in het leven van mensen. Een dak boven je hoofd, een veilig thuis 

is het begin van je verdere leven. Er is tegenwoordig een initiatief ‘Housing 

First’. Beau van Erven Dorens maakt daar nu ook het programma ‘De Sleutel’ 

over. Daar kan je goed zien hoe belangrijk een huis is voor mensen. Mensen 

die dakloos zijn en allerlei problemen hebben, worden geholpen door ze eerst 

een sleutel te geven. En ik geloof er heilig in dat het hebben van een thuis voor 

iedereen even belangrijk is, ongeacht je afkomst of je achtergrond. Ik ben trots 

dat ik bij een woningcorporatie daaraan mag bijdragen. 

Wat gaan de huurders van Velison Wonen merken van de 
komst van een nieuwe directeur?

Dienstverlening staat bij mij hoog in het vaandel. We scoren al heel erg goed als 

het hierom gaat. Ik denk echter dat dit een proces is dat nooit klaar is. Je moet 

als organisatie steeds in gesprek zijn 

met je huurders. Transparant in een 

klimaat van voortdurend verbeteren. 

Een heldere en duidelijke visie zal 

ook helpen bij het managen van de 

verwachtingen. Huurders hebben 

recht om te weten wat ze kunnen 

verwachten van Velison Wonen. Maar 

ook: wat niet.

Hoe kijk je naar jouw 
nieuwe werkgebied: de 
woningmarkt van Velsen?

Het is een uitdagend gebied met een 

duidelijk centrum in IJmuiden en een 

aantal kerngebieden eromheen.  

Uitdagend, omdat er zeker uitdagingen  

zijn. Er is een tekort aan goede sociale 

huurwoningen en een sterke vergrij-

zing. Een concentratie van sociale 

huur in IJmuiden en veel minder 

sociale huur in Velserbroek, maar er 

zijn weinig uitbreidingsmogelijkheden. 

Tata Steel is een belangrijke speler en 

haar toekomst is onzeker. Wat gaat 

dat betekenen voor deze omgeving 

en de werkgelegenheid?  

Kortom genoeg stof tot nadenken.

Wat vind je zelf het belang-
rijkste aan een huis en jouw 
woonomgeving?

Ik heb hiervoor al aangegeven dat 

wonen en een huis heel erg belang-

rijk zijn voor eenieder. Dus ook voor 

mij. Mijn huis is mijn thuis. De plek 

waar je kinderen opgroeien, waar je 

fijne momenten deelt en tegenslagen 

verwerkt. Een plek waar het warm is 

en iedereen welkom is. En een woon-

omgeving hoort daarbij. Je moet trots 

zijn op de plek waar je woont. Ik heb 

in de Bijlmermeer geleerd hoe het is 

om in een buurt te wonen waar  

niemand wil wonen en geen onder-

nemer zich meer wil vestigen. Een 

wijk die in zichzelf keert en in een 

neerwaartse spiraal terecht komt, 

trekt criminaliteit, slecht onderwijs 

en geen voorzieningen aan. Veilig-

heid, je thuis kunnen voelen en een 

goede plek om je kinderen te laten 

opgroeien zijn wat mij betreft het 

belangrijkste aan een woning en  

een buurt.

Interview Eric van Kaam

De nieuwe directeur van Velison 
Wonen
Even in het kort:  
Wie is Eric van Kaam? 

Geboren in Eindhoven, maar het 

grootste deel van mijn jeugd opge-

groeid in Bilthoven. Een groot gezin. 

Ik heb zes broers. Ik wilde vroeger 

altijd sportleraar worden, maar door 

allerlei omstandigheden heb ik de 

sportacademie niet afgemaakt. Na 

mijn militaire dienstplicht ben ik door 

toeval bij een corporatie terecht 

gekomen in Amsterdam. Amsterdam 

is de stad waar ik ook nog steeds 

woon, op IJburg. Samen met twee 

van mijn kinderen; een tweeling van 

elf. Een jongen en een meisje. Ik heb 

nog twee oudere kinderen. En twee 

kleinkinderen inmiddels. Opa IJburg 

word ik genoemd. Ik heb een goed 

sociaal leven. Natuurlijk met mijn  

kinderen en familie, maar heb ook 

veel vrienden. Samen eten of borrelen 

doe ik dan ook graag. Ook wandelen 

en muziek zijn dingen waar ik mee 

bezig ben in mijn vrije tijd. Een paar 

keer per jaar geef ik ook nog les voor 

de opleiding verhuurmakelaar. Dat 

doe ik al jaren met veel plezier.

Je bent sinds 1 november 
directeur bij Velison Wonen, 
heb je je draai al een beetje 
gevonden?

Het is best wennen. Daar moet 

ik eerlijk over zijn. Van een grote 

woningcorporatie Ymere naar Velison 

Wonen. Bij Ymere was ik verantwoor-

delijk voor verhuur en wonen. Een 

afdeling van 400 medewerkers en 12 

managers. Bij Velison Wonen werken  

ongeveer 40 mensen. Dat is een andere  

manier van aansturen en contact 

hebben. Daar tegenover staat dat ik 

nu wel zelf eind- verantwoordelijk 

ben. Ik heb geen collega’s meer, zoals 

bij Ymere in de directieraad, waar je 

mee kan sparren en afstemmen. Ook 

de overgang van de stad Amsterdam 

Eric van Kaam: “Een dak boven je hoofd, een veilig thuis, dat is enorm belangrijk.” 
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Uit de Huurdersraad

Prestatieafspraken getekend

Jaarvergadering 2019
In oktober heeft de jaarlijkse huurdersvergadering weer 

plaatsgevonden. Ondanks de lage opkomst is het onder 

leiding van onze voorzitter weer een leuke levendige 

avond geworden. Wij danken de huurders, die storm en 

regen getrotseerd hebben om aanwezig te kunnen zijn, 

voor hun waardevolle en nuttige bijdragen aan deze 

avond!

Privacy wetgeving
Regelmatig worden wij geconfronteerd met beperkingen 

vanwege de privacy wetgeving. Het komt er voornamelijk 

op neer dat wij als Huurdersraad geen gebruik mogen 

maken van (e-mail-) adresgegevens van de huurders die 

bij de corporatie bekend zijn. 

Het gevolg hiervan is, dat wij maar een beperkte mogelijk-

heid hebben om u als huurder te bereiken. Dit gebeurt 

nu vooral via ons artikel in het woonbulletin van Velison 

Wonen en op kleine schaal via e-mail. 

Graag zouden wij van u goedkeuring willen ontvangen 

om deze (e-mail-)gegevens van u te mogen gebruiken 

zodat wij u makkelijker en persoonlijker kunnen benade-

ren voor bijvoorbeeld een achterban raadpleging of de 

verspreiding van een nieuwsbrief.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw e-mailadres 

aan ons wilt doorgeven door even te mailen naar ons,  

via het e-mailadres van het secretariaat.

Prestatieafspraken
De jaarafspraken tussen de gemeente Velsen, de individuele  

corporaties en huurdersraden zijn inmiddels goedgekeurd.  

Deze jaarafspraken maken gezamenlijk deel uit van de 

prestatieafspraken.

Nieuwe directeur
Per 1 november is Eric van Kaam begonnen als nieuwe 

directeur-bestuurder van Velison Wonen. Een afvaardiging 

van onze Huurdersraad heeft al kennis met Eric kunnen 

maken. Wij vertrouwen erop dat Eric op zijn geheel eigen 

wijze een frisse wind zal laten waaien binnen Velison 

Wonen en de volkshuisvesting in Velsen. Wij kijken uit naar 

een vruchtbare samenwerking en wensen Eric veel succes 

en een mooie tijd toe.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of interesse in een functie 

binnen de Huurdersraad, dan kunt u contact opnemen 

met ons secretariaat: 

E-mail: hrvelisonwonen@outlook.com,  

of telefonisch: 0255 513 860.

Namens De Huurdersraad,

E. Otter

Secretariaat

De prestatieafspraken voor 2020 met 

de gemeente Velsen, de huurders-

raden en de woningcorporaties zijn 

getekend. Directeur Eric van Kaam 

en de voorzitter van onze Huurders-

raad Raymond Crezee zijn blij met de 

bijdrage die Velison Wonen levert aan 

de prestatieafspraken. 

Bijdrage Velison 
Wonen aan de 
prestatieafspraken

In 2020 levert Velison Wonen door 

de toevoeging van 105 woningen een 

bijdrage aan de beschikbaarheid van 

woningen in de krappe woningmarkt 

in Zuid-Kennemerland en IJmond. 

We gaan ook door met het verduur- 

zamen van onze woningen. Zo werken  

we aan de duurzaamheidsdoelstel-

lingen én aan het verlagen van de 

woonlasten voor onze huurders. We 

verwachten dat ons woningbezit in 

2020 een gemiddeld energielabel B 

behaald heeft. 

In de prestatieafspraken hebben we 

ook afgesproken ons in te zetten voor 

onze 75+ bewoners. We willen dat 

het voor deze groep bewoners  

desgewenst makkelijker wordt om 

vanuit een grote woning te verhuizen 

naar een kleiner, meer passend huis. 

Met deze en vele andere afspraken 

werken we met onze Huurdersraad, 

collega-corporaties en de gemeente 

samen aan het realiseren van  

voldoende, betaalbare, duurzame en 

kwalitatief goede woningen in Velsen.

Markt Thuis in de Toekomst goed 
bezocht
Wat is er allemaal voor nodig om zo lang mogelijk prettig zelfstandig te blijven wonen? Zaterdag 28 september organi-

seerde Gemeente Velsen samen met diverse organisaties op het gebied van woon, zorg en welzijn de Markt Thuis in de 

Toekomst Velsen. Woningcorporaties Brederode Wonen, Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen waren ook van de partij. 

Medewerkers van de woningcorporaties beantwoordden vragen over het woningaanbod van de Velsense corporaties.

Hoe kom je voor een seniorenwoning in aanmerking?
Bezoekers van de markt kregen desgewenst informatie over het woningaanbod van de corporaties in Velsen. De medewerkers  

van de woningcorporaties informeerden hen ook over de manier waarop zij zich voor dergelijke woningen kunnen inschrijven. 

Veel ouderen die kleiner of gelijkvloers willen gaan wonen, vragen zich af hoe ze voor een seniorenwoning van een woningcor- 

poratie in aanmerking kunnen komen. Woningcorporaties verhuren verschillende type seniorenwoningen in de sociale huur. 

Wij vinden het belangrijk dat huurders 

tevreden zijn over onze dienstverle-

ning. Daarom doen we daar regelmatig  

onderzoek naar. Daar leren we van 

en het helpt ons de dienstverlening 

verder te verbeteren.  

Velison Wonen werkt hiervoor samen 

met het landelijke kwaliteitscentrum 

KWH. Het KWH-onderzoek zorgt 

voor doorlopende feedback vanuit 

de huurders. Ze vertellen waar hun 

‘klantwaarde’ zit in onze processen. 

En ze geven daarbij aan hoe zij  

vinden dat we het doen en waar  

(en soms ook hoe) we ons kunnen 

verbeteren.

Waar zijn we mee 
aan de slag gegaan
Naar aanleiding van de onderzoeks- 

resultaten in 2018 zijn er in 2019 maat- 

regelen genomen om onze dienstver- 

lening te verbeteren. We hebben onze  

telefonische bereikbaarheid verbeterd  

en afspraken gemaakt over een snellere  

afhandeling van terugbelverzoeken.  

Ook hebben we met elkaar afgesproken  

dat een vraag van een klant door één 

vaste medewerker wordt afgehandeld,  

waardoor er één aanspreekpunt voor 

de klant is. Deze verbeterslag heeft 

geresulteerd in een beter cijfer voor 

onze dienstverlening, namelijk een 

mooi cijfer 8. Wij zijn erg trots op dit 

resultaat en willen onze huurders 

bedanken voor hun medewerking.

Laat ons weten als 
iets beter kan!
Ondanks dat we een goed resultaat 

hebben behaald blijven we scherp op 

de kwaliteit van onze dienstverlening, 

er kunnen altijd  

dingen beter.  

Heeft u nog een  

idee of een vraag  

dan horen wij dat 

graag. 

De kale huurprijs van een sociale huurwoning was in 2019 maximaal € 720,42.  

Het hangt van uw inkomen af of u een sociale huurwoning kunt krijgen.

Wilt u meer weten over het aanbod van de Velsense corporaties of over 

inschrijving voor een zorgwoning? Neemt u dan contact op met Velison 

Wonen of bekijk onze website (Actueel aanbod>zorgwoningen).

De woningen van de Velsense corporaties specifiek voor senioren worden 

aangeboden via www.mijnwoonservice.nl.

Wat kost een  
sociale huurwoning in 2019?

Meer weten of inschrijven  
voor een seniorenwoning? 

Tevreden huurders

Directeur Eric van Kaam en voorzitter van de Huur-
dersraad Raymond Crezee zijn blij met de bijdrage 
die Velison Wonen levert aan de prestatieafspraken.
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Voor wie zijn de appartementen 
geschikt?
De sociale huurwoningen zijn met name geschikt voor eenpersoonshuishoudens. 

De woningen zijn ongeveer 40 m2. Iedere woning heeft zonnepanelen, zodat 

bewoners hun energie gedeeltelijk zelf kunnen opwekken. 

Wanneer worden de woningen  
opgeleverd?
Naar verwachting worden de woningen in mei 2020 opgeleverd. Zodra de 

oplevering in zicht komt, worden de appartementen aangeboden via het woon-

ruimteverdeelsysteem (www.mijnwoonservice.nl). Het is nu nog niet mogelijk 

om te reageren op de sociale huurappartementen. Via onze website en nieuws-

brief maken we bekend wanneer de 

woningen verhuurd worden. Om te 

kunnen reageren moet u wel al inge-

schreven staan als woningzoekende 

bij mijnwoonservice.nl.

Voortgang bouw 
Het gebouw begint nu echt vorm 

te krijgen. In november is het dak 

gedicht en is het gevel metselwerk 

gerealiseerd. Eind van het jaar staan 

de eerste binnenwanden en wordt 

er gestart met het tegelwerk. Op de 

foto is te zien dat de kozijnen zijn 

geplaatst. 

Sociale  
huurwoningen
HBB bouw ontwikkelt in De Duinen  

57 woningen, waarvan Velison Wonen  

48 woningen voor sociale huur 

afneemt. Het merendeel van de 

woningen bestaat uit 3 kamers en zijn 

met een lift bereikbaar. Elke woning 

heeft een eigen berging en de moge-

lijkheid om fietsen te stallen in een 

gezamenlijke fietsenkelder. 

Wanneer worden  
de woningen 
opgeleverd?

Naar verwachting is de bouw van  

De Duinen en het omliggende gebied 

rond juli 2020 klaar.

Zodra de oplevering in zicht komt, 

worden de appartementen aange-

boden via het woonruimteverdeel-

systeem (www.mijnwoonservice.nl). 

Het is nu nog niet mogelijk om te 

reageren op de sociale huurapparte-

menten. Via onze website en nieuws-

brief maken we bekend wanneer de 

woningen verhuurd worden. Om te 

kunnen reageren moet u wel al inge-

schreven staan als woningzoekende 

bij mijnwoonservice.nl.

Stadspark in de kern van IJmuiden

De Duinen

De bouw van 54 sociale huurwoningen die Velison Wonen gaat verhuren in 

Stadspark (aan de Radarstraat) vordert snel. Een mooi project midden in  

IJmuiden dat door Dura Vermeer is ontwikkeld en wordt gerealiseerd.  

Het project sluit aan bij de eerder gebouwde woningen in het Stadspark.

Aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden wordt druk gewerkt aan de bouw van 

De Duinen, een nieuwbouwproject bestaande uit twee gebouwen Westerduin 

en Oosterduin, een supermarkt en een parkeerdek.

Planmatig onderhoud in 2020

Plaats Complex nr. Adres Huisnrs. Type werkzaamheden

IJmuiden 102 Homburgstraat 2 - 76 RD Schilderwerkzaamheden

Van Leeuwenstraat 28 - 39 RD Schilderwerkzaamheden

Van Poptaplantsoen 1 - 24 RD Schilderwerkzaamheden

Warmenhovenstraat 5 - 43 RD Schilderwerkzaamheden

177 Torricellistraat 17 en 17A Schilderwerkzaamheden

206 Tussenbeeksweg 19 - 75 Schilderwerkzaamheden

Vlierstraat 2 - 12 Schilderwerkzaamheden

303 Bloemstraat 126 - 211 Schilderwerkzaamheden

Cronjestraat 1 Schilderwerkzaamheden

Koningsplein 14 - 26A Schilderwerkzaamheden

305 Boelenstraat 3 - 21 Schilderwerkzaamheden

Breesaapstraat 57 - 65 Schilderwerkzaamheden

406 Eenhoornstraat 91 - 137 Schilderwerkzaamheden

Planetenweg 80 - 183 Schilderwerkzaamheden

Zuiderkruisstraat 2 - 36 Schilderwerkzaamheden

Velsen-Noord 512 Guldenwagenplantsoen 2 - 30 Schilderwerkzaamheden

Grote Hout- of Koningsweg 183 - 193 Schilderwerkzaamheden

Velserbroek 815 W. Kentstraat 18 - 55 Schilderwerkzaamheden

A. le Nôtrelaan 11 - 19 Schilderwerkzaamheden

J. Paxtonstraat 42 - 119 Schilderwerkzaamheden

820 De Hofstede Schilderwerkzaamheden

Santpoort-
Noord

601 Bickerlaan 71 - 94 Schilderwerkzaamheden

Dobbiuslaan 1 - 40 Schilderwerkzaamheden

CV vervanging In 2020 worden de cv-ketels uit 2003 en 2004 planmatig vervangen in diverse complexen.

Benieuwd welk onderhoud Velison Wonen volgend jaar gaat uitvoeren? U vindt het terug in onderstaand overzicht. In dit 

overzicht kunt u, per plaats, straat en huisnummer zien welk planmatig onderhoud we in 2020 gepland hebben. Mocht er 

onderhoud aan uw woning gepland staan, dan informeren we u tijdig over de daadwerkelijke planning.

Niet bij alle woningen wordt planmatig onderhoud uitgevoerd, zo worden er geen onderhoudswerkzaamheden verricht 

aan woningen die verkocht zijn. 

Voordat de werkzaamheden in de 

bovengenoemde complexen worden 

uitgevoerd start Velison Wonen eind 

2019 / begin 2020 met de voorberei-

dende werkzaamheden. 

Wat merk ik als bewoner van de 

voorbereidende werkzaamheden?

Voorafgaand aan de werkzaamheden 

vraagt Velison Wonen aan haar aan-

nemers om een offerte op te stellen.  

De aannemers zullen uw straat 

bezoeken en het kan voorkomen dat 

bijvoorbeeld iemand voor uw raam 

staat om afmetingen op te nemen of 

om de staat van het schilderwerk te 

beoordelen.

U kunt deze persoon altijd vragen 

naar zijn legitimatie en als u het niet 

vertrouwd naar Velison Wonen bellen.

Wanneer krijg ik bericht over de start 

van de werkzaamheden?

Als de aannemer is gekozen en er 

een uitvoeringsdatum bekend is zal 

Velison Wonen u een brief sturen 

wanneer de werkzaamheden starten 

en wie het werk gaat uitvoeren. Deze 

brief wordt circa 2 tot 3 weken voor-

afgaand aan de werkzaamheden aan 

u verstuurd. 

Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.
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In oktober organiseerde Velison Wonen samen met de brandweer een  

brandpreventiemiddag voor de bewoners van zorgcentrum De Hofstede  

(Velserbroek) en De Schulpen (Velsen-Noord). De belangstelling onder de 

bewoners voor beide middagen was groot. Aanleiding voor de middag was  

de uitreiking van de eerste Meterkastkaart met tips over brandveiligheid.

Brandpreventiemiddag voor 
ouderen 

Veel ongelukken gebeuren 
thuis
In het kader van de week van de veiligheid was burgemeester  

Dales aanwezig bij de bijeenkomst in De Hofstede. Hij leidde 

de bijeenkomst in en vertelde dat als het over veiligheid 

gaat we meestal denken aan veiligheid op straat en aan 

criminaliteit. Toch gebeuren de meeste ongelukken juist in 

huis, ook als het om brand gaat. 

Ouderen zijn bij brand een 
kwetsbare groep
Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en zijn bij het 

uitbreken van brand een kwetsbare groep. Speciaal voor 

deze doelgroep ontwikkelde Velison Wonen samen met de 

brandweer een Meterkastkaart. Met de Meterkastkaart en 

de voorlichting door de brandweer hopen we als woning-

corporatie bij te dragen aan een grotere bewustwording 

over brandveiligheid. Zelf kunnen bewoners namelijk veel 

doen om de kans op brand zo klein mogelijk en vlucht- 

mogelijkheden zo groot mogelijk te houden. 

Top drie: roken, koken en 
elektrische apparaten
De meeste woningbranden bij ouderen (én studenten) 

ontstaan door roken, koken en elektrische apparaten. 

Maurice Kauffman van brandweer Kennemerland, toonde 

aan de hand van foto’s en korte filmfragmenten voorbeelden  

van alledaagse, herkenbare situaties. Veel brandgevaarlijke  

situaties kunnen gelukkig worden voorkomen met de 

adviezen van de brandweer. 

De bewoners reageerden na afloop van de voorlichtings-

middag enthousiast. “Voortaan sluit ik alle binnendeuren 

als ik ga slapen, vertelt een bewoonster, “in geval van brand 

in mijn huis houden de deuren de rook tegen en  

heb ik meer tijd om veilig te vluchten.” 

Goede start van het nieuwe jaar 
voor bewoners Meerweidenlaan 

De rust keert binnenkort weer terug
Peter Vendrik, uitvoerder van aannemer Coen Hagedoorn Bouw, begeleidde het 

bouwproces: “Eind augustus begonnen we met het inrichten van de bouwplaats.  

Het project is volgens planning verlopen; alleen de kwaliteit van het metselwerk 

van twee van de drie woongebouwen, bleek slechter dan verwacht. Het metsel- 

werk kostte daarom meer tijd. We proberen hier voor de kerst grotendeels klaar 

te zijn. Binnenkort keert hier de rust voor de bewoners weer terug. Want hoe je 

het ook wendt of keert, zij ondervinden overlast van de werkzaamheden.  

Velison Wonen is bezig met het verduurzamen van haar huizen. We pakken de 

oudste, minst energiezuinige huizen aan. Afgelopen tijd zijn 38 beneden- en 

bovenwoningen aan De Meerweidenlaan in Velsen-Noord flink onderhanden 

genomen. Van nieuwe kozijnen, voordeuren, dak, (geluids)isolatie, brandveilig-

heidsmaatregelen tot zonnepanelen. Alles is vernieuwd en geïsoleerd. 

Burgemeester Dales reikt de eerste Meterkastkaart uit aan een bewoner van De Hofstede  
de heer Bouvré. (Foto: Reinder Weidijk)

De Meterkastkaart met tips is speciaal 

bedoeld voor ouderen die zelfstandig 

wonen in zorgcentra en senioren-

complexen van Velison Wonen.  

Wilt u ook graag een Meterkastkaart 

ontvangen? Laat het ons dan weten 

door een verzoek per mail te sturen 

naar info@velisonwonen.nl.  

U kunt tijdens onze openingstijden 

ook bellen via telefoonnummer  

0255 535786.

Wilt u ook een  
Meterkastkaart 
ontvangen?

De verduurzaming van de huizen 

aan de Meerweidenlaan is het derde 

verduurzamingsproject van Velison 

Wonen in Velsen-Noord. 

In 2016 pakten we de woningen  

aan de Melklaan en omgeving aan  

en in 2018 de woningen aan de  

Geelvinckstraat en omgeving.

Verduurzaming WERKT HIER AAN DUURZAME,  
COMFORTABELE EN BETAALBARE HUIZEN 

Duurzaam wonen doen we samen 

Het verduurzamen en opknappen van 

woningen is een intensief traject.  

Doordat er zoveel verschillende soor-

ten werkzaamheden gedaan moesten  

worden, konden we de werkzaam-

heden in de woning niet in een 

aaneensluitende periode aanpakken. 

Hierdoor moesten we gedurende 

een aantal weken steeds opnieuw bij 

de bewoner terugkomen. Bewoners 

hebben tijdens de hele bouwperiode 

werkmensen over de vloer gehad. We 

hebben ons best gedaan hen zoveel 

mogelijk te helpen, maar toch, zo’n 

periode is best vermoeiend. Hoe lekker  

is het dan wanneer het moment 

aanbreekt dat de steigers worden 

afgebroken, de bouwplaats wordt 

opgedoekt en je huis weer gewoon 

voor jezelf is. Ik kan me goed voor-

stellen dat bewoners daar ondanks de 

prettige samenwerking met ons, naar 

uitkijken. En wat zullen ze genieten 

van hun nieuwe huis; het comfort, de 

warmte, de verminderde gehorigheid 

en natuurlijk, mede dankzij de zonne-

panelen, een lagere energierekening!”
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Proef verbeteren achterpaden

Uitstraling  
achterpaden
Sommige van onze achterpaden en 

de daarbij behorende erfafscheidingen  

zijn hard toe aan onderhoud. Met 

deze proef willen we de beste aanpak 

voor de achterpaden ontdekken en 

tegelijkertijd de uitstraling en veilig-

heidsbeleving verbeteren. We merken 

dat steeds minder bewoners zich 

verantwoordelijk voelen voor het 

onkruidvrij- en schoon houden van  

de achterpaden. Veel achterpaden 

verloederen en zijn niet prettig om 

door heen te lopen. Door de hoge erfafscheidingen is er vanuit huis weinig 

zicht op wat er in de steeg gebeurt. Sociale controle ontbreekt vaak. Het achter- 

pad is voor veel mensen dan ook een plek waar je het liefst zo snel mogelijk 

door heen gaat. Wij denken dat dat anders kan. Bijvoorbeeld door het achterpad 

te verlichten, goede bestrating en mooie erfafscheidingen te plaatsen en door 

daar waar voldoende ruimte is, laagblijvende beplanting aan te leggen. Op die 

manier kunnen achterpaden een fijnere plek worden.

We moeten op zoek naar oplossingen 
tegen wateroverlast
Door de verandering van het klimaat, neemt de wateroverlast door hevige buien 

toe. Steeds vaker komen achterpaden onder water te staan, omdat de regen 

niet via de betonnen tegels de grond in kan stromen. In de proefstrook proberen  

we daarom ook verschillende soorten water-passerende en waterdoorlatende 

materialen uit. Bijvoorbeeld stenen die water doorlaten of stenen waar het 

water makkelijk langs kan weglopen. Maar ook een schelpenpad en een pad van 

gebonden steentjes testen we uit. 

Groene tuinen
U kunt alvast meehelpen om wateroverlast in achterpaden tegen te gaan. Door 

een deel van uw tuintegels te vervangen door groen, zorgt u ervoor dat het 

water in uw tuin makkelijker de grond inloopt. Er stroomt dan veel minder water 

naar het achterpad. Ziet u op tegen het onderhoud van planten in uw tuin? Een 

stukje kunstgras, grind of bodembedekker laten ook water door en hoeven niet 

gemaaid te worden.

In december start Velison Wonen met een proef om te testen hoe we achter- 

paden leefbaarder kunnen maken en wateroverlast kunnen tegengaan. Voor 

deze proef hebben we een achterpad in Velsen-Noord uitgekozen waar een 

proefstrook wordt aangelegd. In deze proefstrook worden verschillende 

materialen getest op gebruiksgemak, afwatering en uitstraling. We brengen er 

diverse soorten bestrating, beplanting, erfafscheidingen en verlichting aan.  

De proef is bedoeld om uit te proberen hoe de materialen verschillende 

omstandigheden doorstaan. 

Het is heel vervelend als uw toilet maar blijft doorlopen 

met water. Een toilet dat doorloopt geeft een vervelend 

geluid en er loopt onnodig veel water weg. Als uw toilet 

doorloopt adviseren wij u om het water af te sluiten bij de 

stopkraan van het toilet wanneer u gebruik heeft gemaakt 

van het toilet. Dit voorkomt dat het water constant blijft 

lopen. 

Neem vervolgens contact op met Velison Wonen om  

een reparatieverzoek in te dienen. Dat kan tijdens onze 

openingstijden op telefoonnummer 0255 535786 of via 

onze website www.velisonwonen.nl met de knop  

‘reparatie melden’. Wij zorgen dan dat er een afspraak  

met u gemaakt wordt om het euvel te verhelpen.

Mijn toilet blijft doorlopen 
wat moet ik doen? Lezersvra

ag

Ons kantoor is op woensdag 25 december (1e kerstdag), 

donderdag 26 december (2e kerstdag),  

vrijdag 27 december en woensdag 1 januari 2020 (nieuw-

jaarsdag) gesloten.

Voor dringende reparaties buiten openingstijden, die niet 

kunnen wachten, kunt u contact opnemen met onze 

boodschappendienst 020 48 581 70.

Wij wensen u fijne feestdagen!

Als huurder van Velison Wonen bent u verantwoordelijk voor het opruimen 

van zwerfvuil, het weghalen van onkruid en het vegen van bladeren. Zo blijft 

de buitenruimte toegankelijk en schoon.

Aangepaste openingstijden kantoor tijdens  
de feestdagen

Onkruidvrij houden van zij- en 
achterpad is taak van huurder

Ook ongedierte zit er in de  
winter graag warmpjes bij
Muizen of ratten in huis, je moet er toch niet aan denken. 

Zodra het buiten kouder wordt, zoeken deze knaagdieren 

graag de warmte van een huis op. ’s Nachts gaan ze op 

zoek naar restjes, afval of kruimels. Zorg er daarom voor 

dat ze uw deur overslaan! 

Tips
Een paar tips: Berg eten in huis goed  

op, bewaar voer van huisdieren  

in afsluitbare trommels, maak  

regelmatig uw huis schoon  

en wees voorzichtig met het  

voeren van vogels.

Ongediertebestrijding
Is het niet gelukt om een muizen- of rattenplaag te voor-

komen? Dan is bestrijding vaak nodig. Als huurder bent u  

in de meeste gevallen zelf verantwoordelijk voor de bestrij-

ding van ongedierte en de kosten. Heeft u last van muizen 

of ratten dan kunt u HVC of een ander particulier onge-

diertebestrijdingsbedrijf inhuren. 

De afdeling plaagdierpreventie & beheersing van HVC is 

eenvoudig te bereiken via de klantenservice, telefoon  

0800 0700. 

Veel informatie over het voorkomen van ongedierte en  

de bestrijding, vindt u ook op de website:  

www.meldpuntongedierte.nl/ongediertebestrijding

Regelmatig komen achterpaden onder water 
te staan.
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IJmuiden terecht. Daar hebben we het ondanks de 

omstandigheden prima naar ons zin gehad. Toen na 4,5 

week alle schade aan ons eigen huis hersteld was, konden 

we terug naar de Van Diepenstraat om ons normale leven 

weer op te pakken.”

“We hebben van alle kanten hulp gekregen, dat was  

hartverwarmend”, vertelt een dankbare Edward. “Velsen-

Noord is groot in elkaar helpen. We hebben heel veel aan 

ons sociale netwerk in Velsen-Noord gehad. Van buurt- 

bewoners tot de honkbalclub van mijn zoons, zij hebben 

ons er doorheen gesleept.“

Angstig voor onweer 
Edward: “De kans dat dit je overkomt is zo klein. De kans 

dat je de staatsloterij wint is vele malen groter dan dat je 

huis getroffen wordt door een bolbliksem. Tegen zo een 

bolbliksem doe je helemaal niets”, weet Edward, “zelfs een 

bliksemafleider zou in dit geval geen enkele nut hebben 

gehad. We hebben net als onze buren gewoon domme 

pech gehad.”

“We zijn inmiddels grotendeels over de schrik heen”, vertelt 

Edward. “Alleen mijn middelste zoon is nog steeds doods-

bang voor onweer. Hij heeft echt een trauma opgelopen 

en is sinds de brand erg beschermend als het om zijn 

spulletjes gaat. Hij vond het verschrikkelijk dat zijn ver-

trouwde spullen door de brand en bluswater waardeloos 

zijn geworden. De angst moet echt nog slijten.”

Geen inboedelververzekering
Omdat de familie Westenberg geen inboedelverzekering 

had, konden de beschadigde spullen niet op de verze-

kering worden verhaald. “Wij hebben geluk gehad dat er 

relatief weinig schade van de brand was,” vertelt Edward. 

“Doordat de brandweer bij ons van binnen naar buiten 

heeft geblust, bleef ook de schade door het bluswater  

beperkt.” “Maar”, zo realiseert Edward zich“, dat had ook 

anders kunnen uitpakken en dan hadden we zonder 

inboedelverzekering echt een probleem gehad. We zijn 

daarom nu wel op zoek naar een goede en betaalbare 

inboedelverzekering.” 

Zeven maanden na de blikseminslag:

”We hebben ons normale leven 
weer opgepakt.”

Bolbliksem
Irene en Edward Westenberg wonen met hun vier kinderen in een van de  

‘bliksemwoningen’. Irene vertelt wat er die nacht gebeurde: ”In de nacht van 5 

op 6 juni was het noodweer en sloeg een bolbliksem op het appartementen- 

gebouw naast ons in. Omdat het zomer was, stonden de ramen van de woning 

in dat appartementengebouw open en kon de vuurbol via het raam doorschieten  

naar ons dak. Onze schoorsteen werd compleet verwoest. De bolbliksem 

verdween onder het dak van een woning verderop. In totaal vatten vier daken 

vlam. Wonder boven wonder bleef een van de tussenliggende woningen  

ongedeerd,“ aldus Irene. “Midden in de nacht stonden we met z’n allen buiten 

in de stromende regen”, herinnert Edward zich nog goed. “Gelukkig was de 

brandweer al gearriveerd en was de brand snel meester.”

Velsen-Noord is groot in elkaar helpen
“Toen we daar ontredderd buiten stonden, voelde ik opeens een arm om 

mijn schouder“, vertelt Edward “en stond burgemeester Dales naast mij in zijn 

zomeroutfit zonder jas in de stromende regen. Fantastisch vond ik dat. Hij 

beloofde dat alles goed zou komen 

en die belofte is ook echt ingelost. 

Wat een steun hebben wij van de 

gemeente Velsen gekregen.” Edward: 

“Iedere dag was er contact vanuit de 

gemeente en er werd van alles voor 

ons geregeld. Van een verhuisbedrijf 

tot vervoer voor onze kinderen naar 

school.“ 

Niet terug naar 
huis
We konden niet terug naar ons 

huis,”vervolgt Edward “Velison Wonen 

regelde daarom voor ons een hotel, 

terwijl de woonconsulent op zoek 

ging naar tijdelijke woning voor ons. 

Wij konden met ons gezin in een 

compleet ingerichte woning in  

Door een blikseminslag begin juni werden vier huizen van Velison Wonen aan 

de Van Diepenstraat in Velsen-Noord beschadigd. Gelukkig bleef het vooral  

bij schade en vielen er geen ernstige gewonden. Na ruim een half jaar zoeken  

we de bewoners, Edward en Irene Westenberg, van een van de getroffen 

woningen op. Hoe gaat het nu met ze? 

Edward Westenberg: “Velsen-Noord is groot in elkaar helpen”

Wat gebeurt er bij brand als u geen inboedelverzekering 

heeft? Dan moet u zelf betalen voor vervanging of repara-

tie van meubels, gordijnen, laminaat, kleding, apparatuur 

en dergelijke. Dat kan al met al veel geld kosten. Bent u 

nog niet verzekerd? Regel het dan snel. 

Inboedelverzekering bij 
brand, een zorg minder 

Een bloemetje  
voor een  
50 jaar trouwe 
huurder
In november ging Gerda Taag onze 

woonconsulent op pad met een 

mooie bos bloemen naar meneer 

Vreenegoor. Meneer Vreenegoor 

woont al vijftig jaar naar volle  

tevredenheid in een bovenwoning in 

de Warmenhovenstraat in IJmuiden. 

Wij wensen hem nog heel veel jaren 

plezier in zijn woning.

Het resultaat na de zolderbrand.
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Het wordt weer winter

Bereid uw cv-installatie voor!

Waarom deze voorbereiding?
Wij doen er samen met onze installateurs alles aan om te 

zorgen dat u het hele jaar door een lekker warme woning 

heeft. Door periodiek onderhoud werkt uw cv-installatie 

veilig en goed. In de winter gebruikt u uw cv-installatie 

vaak en intensief en moet deze optimaal functioneren. Een 

storing is natuurlijk nooit helemaal te voorkomen, maar 

met een paar simpele tips kunt u de meest voorkomende 

problemen voor zijn. Door uw cv-installatie nú winterklaar 

te maken, komt u niet voor verrassingen te staan tegen de 

tijd dat het echt koud wordt.

1. Waterdruk 
Controleer de waterdruk in uw cv-installatie.

• De waterdruk kunt u aflezen op uw cv-toestel, kamer-

thermostaat of een losse drukmeter. Volg hiervoor de 

instructie van het toestel in uw woning.

• De waterdruk moet minimaal 1.2 bar zijn en maximaal 

2.0 bar.

• Waterdruk te laag? Vul bij om storingen te voor- 

komen.

• De handleiding voor het bijvullen kunt u aanvragen 

bij Velison Wonen.

2. Alle radiatoren in uw 
woning warm?
Controleer of alle radiatoren in uw woning warm worden.

• Draai eerst alle radiatorkranen in uw woning open.

• Heeft u thermostaatkranen, zet deze dan maximaal 

open.

• Heeft u een kamerthermostaat, stel deze in op 30°C.

De cv-ketel gaat opstoken.

• Controleer na 10 à 15 minuten of alle radiatoren warm 

zijn.

Worden alle radiatoren warm?

• Stel uw kamerthermostaat en de radiator/thermo-

staatkranen weer in op de gewenste waarde.

• Uw cv-installatie werkt weer goed.

Worden niet alle radiatoren warm?

• Draai de kamerthermostaat laag of de thermostaat- 

kranen dicht, zodat de ketel stopt met pompen.

• Ontlucht uw radiator(en) met behulp van het ontluch-

tingssleuteltje.

• De handleiding voor het ontluchten kunt u aan- 

vragen bij Velison Wonen.

• Geen ontluchtingssleutel? Bel Velison Wonen en  

we sturen er een op.

• Stel de kamerthermostaat weer in op 30°C en draai de 

betreffende radiator/thermostaatkranen weer vol open.

• Controleer of de betreffende radiatoren wel warm  

worden.

Indien u tijdens het ontluchten veel lucht uit de cv-installatie  

heeft gehaald, is de kans groot dat de installatie (weer) 

moet worden bijgevuld.

3. Batterijen kamerthermostaat
Als de kamerthermostaat niet goed werkt, is er kans dat de

batterijen moeten worden vervangen.

De instructies voor het vervangen van de batterij kunt u 

aanvragen bij de installateur.

Storing aan uw CV ?
Dit kunt u 24 uur per dag rechtstreeks doorgeven aan de 

installateur.

• Woont u in IJmuiden? Dan belt u firma Bonarius op 

telefoonnummer op 088 1151 313.

• Woont u in Santpoort-Noord, Velserbroek of Velsen-

Noord? Dan belt u firma Gasservice Kennemerland op 

telefoonnummer 0251 245 454.

Met het serviceabonnement van Velison Wonen vullen wij uw cv-ketel bij. Zo weet u zeker dat u er in de winter lekker 

warm bijzit. Kijk voor meer informatie over het serviceabonnement op onze website: www. velisonwonen.nl

Het is de afgelopen tijd een aantal keer in het nieuws geweest; de oudere cv-ketels van Agpo Ferroli die brandgevaarlijk 

blijken te zijn. Het gaat om de cv-ketels met een productiedatum van voor 2011. Velison Wonen heeft deze ketels de 

afgelopen jaren vroegtijdig vervangen. 

Heeft u al een serviceabonnement?

Vervanging Agpo Ferroli ketels 

Is uw woning al 
opgenomen voor  
een energielabel?
Velison Wonen voert woningopnames uit om elke 

huurwoning te voorzien van het door de overheid 

verplichte energielabel. Een energielabel laat zien 

hoe energiezuinig de woning is. Het A label is het 

energie zuinigst. De labels lopen tot aan het G label. 

Woningen met energielabel G zijn het minst ener-

giezuinig. 

Zijn we bij u 
nog niet langs 
geweest?

Afgelopen zomer heeft iedere huur-

der een brief ontvangen en heeft er 

een belactie plaatsgevonden om onze 

huurders te benaderen. Maar mis-

schien hebben we uw huurwoning 

door omstandigheden nog niet opge-

nomen, dan zouden we het fijn vin-

den dit alsnog te doen. Neemt u dan 

contact met ons op voor het maken 

van een afspraak 0255 535 786. Het 

bedrijf PVM komt dan bij u langs om 

de opname te doen. Zo heeft u gelijk 

zicht op hoe zuinig uw huurwoning is. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Hoe weet ik wat 
het energielabel 
van mijn woning is?

Op www.zoekuwenergielabel.nl kunt 

u uw label vinden. Nadat de adviseur 

uw woning heeft opgenomen, duurt 

het enige tijd voordat het label op 

deze site bekend is.

Maak het inbrekers niet te makkelijk. 

Zorg voor een veilige woning, ook als 

u ’s avonds weg bent. 

• Licht aan  

Verlichting geeft een bewoonde 

indruk. Gebruik een tijdschakelaar 

en vergeet de buitenlamp niet. Een  

inbreker staat niet graag in het licht.

• Deur op slot 

Trek uw deur niet alleen dicht 

maar draai de sleutel om in het 

slot. Zorg voor goed hang- en 

sluitwerk.

Avondje 
weg?  
Licht aan 
en deur 
op slot!
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Reinder Weidijk

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

De nieuwsbrief van Velison Wonen verschijnt 3 keer per jaar.

Handige informatie voor huurders

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. 

Melden van glasbreuk
 
Indien u via Velison Wonen verzekerd bent voor 

glasschade kunt u glasbreuk rechtstreeks melden aan: 

De Glaslijn 0800 0205 050.

Een verandering aan uw woning aanbrengen
Heeft u plannen om iets te veranderen aan uw 
woning? Misschien is nieuw behang op de muren voor 
u genoeg. Maar het kan ook zijn dat u ingrijpendere 
werkzaamheden wilt uitvoeren. Om op de hoogte te 
zijn van wat Velison Wonen op dat gebied is toe staat, is 
het belangrijk dat u altijd eerst contact onze technische 
afdeling opneemt op telefoonnummer 0255 535 786. 

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.

Storing aan uw CV?

Dit kunt u 24 uur per dag rechtstreeks doorgeven aan 

de installateur. 

Woont u in IJmuiden? Dan belt u Firma Bonarius op 

telefoonnummer 088 1151 313

Woont in Santpoort-Noord, Velserbroek of Velsen-

Noord? Dan belt u Firma Gasservice Kennemerland op 

telefoonnummer 0251 245 454.

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.


