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Per 1 november 2016 is Bert Rikkerink 
afgetreden als voorzitter van de 
Huurdersraad. Na ruim 10 jaar vindt hij 
dit een goed moment om het stokje door te 
geven. Bert blijft wel lid van de raad.

We spreken met Bert en Joke Elenbaas, die vorig jaar al het 

secretariaat inruilde voor een ‘gewoon’ lidmaatschap van 

de raad. Ziet Bert een bijzondere aanleiding om juist nu 

deze stap te zetten? Bert: “Er is meer dan één reden. Na 10 

jaar ontkom je niet aan een zekere metaalmoeheid. Ik werk 

vaker op routine, word af en toe een beetje bedrijfsblind. 

Dan wordt het tijd voor een nieuwe voorzitter. Daar komt 

bij: aan de andere kant van de tafel schuiven ook twee 

nieuwe mensen aan. Een nieuwe manager Woondiensten 

en zo meteen een nieuwe directeur/bestuurder. Voor een 

nieuwe voorzitter van de Huurdersraad is het beter om 

niet op een rijdende trein te hoeven springen. Deze trein 

staat nu in het station. Een goed moment om ook van onze 

kant een nieuwe conducteur te laten instappen.”

Heeft jouw stap ook iets te maken met de nieuwe 

krachtsverhouding tussen bedrijf en raad?

Bert vindt van wel: “De Huurdersraad heeft van de over-

heid veel meer bevoegdheden gekregen. We spreken nu 

met de directie en met de gemeente over concrete pres-

tatieafspraken. Onze invloed reikt veel verder dan alleen 

een recht op inspraak en advies. Ik vind dat daar ook een 

Huurdersraad

Bert Rikkerink legt voorzittershamer neer

“Maar ik blijft ‘t ze wel lastig maken!” We zijn allemaal bewoners

Column

Het is bijna Kerstmis, dat is voor mij 

de mooiste tijd van het jaar. Veel men-

sen geven de voorkeur aan de zomer. 

Ik niet. Geef mij maar deze donkere 

dagen vóór kerst. Het heeft te maken 

met huiselijkheid, denk ik. We gaan 

meer naar binnen, maken het gezellig 

met onze huisgenoten. Geven elkaar 

cadeaus, speculaas en wildbraad. 

We trakteren elkaar op bockbier, 

punch en champagne. Zo toasten en 

troosten we elkaar. Bij de kerstboom 

dromen we van vrede op aarde en wat 

we zelf beter kunnen doen. 

Het is in deze tijd dat ik besef hoe 

belangrijk het is om een fijn huis te 

hebben. Een eigen plek waar je je vei-

lig voelt en die je helemaal zelf kunt 

inrichten naar je smaak. Zo’n plek is 

niet vanzelfsprekend. Corporaties zo-

als Woningbedrijf Velsen zorgen voor 

ruim twee miljoen betaalbare wonin-

ga interesseren voor mijn buurt. Maar 

nu nog niet. Nu is het eerst kerst. 

Ik wens u fijne feestdagen en een 

strálend nieuwjaar!

Fleur Brockhus

(tekst)schrijfster

gen in Nederland. Daardoor kunnen 

mensen met een bescheiden inkomen 

toch goed wonen. Net als ouderen, 

mensen met een beperking, studen-

ten en vluchtelingen. 

Om lekker te kunnen wonen, heb je 

ook een fijne leefomgeving nodig. Die 

maak je niet alleen, dat doen we met 

elkaar. Wij zijn allemaal bewoners. En 

we kunnen allemaal iets van waarde 

bijdragen. Dat doen veel mensen ook. 

Overal in Velsen praten huurders mee 

in bewonerscommissies. Bewoners 

organiseren kerstborrels in hun flat. 

Of ze zetten een bordje bij voor een 

alleenstaande oudere in de straat. Ik 

vind dat soort acties hartverwarmend.

Het einde van het jaar is ook de tijd 

voor goede voornemens. Ik heb me 

voorgenomen, dat ik in 2017 eens 

wat vaker mijn huis uit kom. Me meer 

andere stijl van onderhandelen bij past. Die ligt mij min-

der, maar is onze nieuwe voorzitter op het lijf geschreven. 

Daarom ben ik zo blij dat John van Opijnen het stokje van 

mij heeft overgepakt. Hij heeft een fulltimebaan bij een 

(andere) woningcorporatie, dus hij kent het klappen van 

de zweep. Peter van Oorschot staat hem bij als tweede 

voorzitter. Samen vormen zij een sterk duo, aan wie ik met 

een gerust hart de hamer overdraag. Maar ik blijf het de 

bestuurders wel lastig maken, hoor!”

 

Wat maakte Bert tot zo’n bijzondere voorzitter, Joke?

Joke: “Waar zal ik beginnen… Het is gewoon een groot 

genoegen om met deze man samen te werken. Hij is 

blindelings te vertrouwen en hij wint in no time je respect. 

Dat merk je ook in vergaderingen met huurders en com-

missies. Dat zijn niet altijd de makkelijkste mensen, maar 

voor Bert gaan we allemaal door het vuur. Je doet nooit 

tevergeefs een beroep op hem, hij staat altijd klaar voor 

de huurderszaak. Hij gunt aan iedereen de eer die hem of 

haar toekomt. En hij…” Bert onderbreekt haar: “Zo is het 

wel genoeg, Joke. Ik word stil van al die positieve feed-

back. Terwijl ik helemaal niet wegga… ik ben alleen geen 

voorzitter meer.” 

De Huurdersraad is Bert Rikkerink diep dankbaar voor zijn 

kundige en inspirerende leiderschap!

Schoolkinderen voorgelicht over asbest

“Als er een steen op je valt, ben je plat.”
“Voordat we de flat 
tegenover jullie school 
afbreken, moet eerst het 
asbest eruit. Weet iemand 
wat dat is, asbest?” Een 
leerling mag het goede 
antwoord geven: “Asbest 
is gevaarlijk spul; je kunt 
er ziek van worden en 
doodgaan.” 

Zo begint de les over asbest in de 

Pleiaden-School. De les wordt gege-

ven door Martin Medenblik en Niels 

Bohmer van bouwbedrijf BK. De colle-

ga’s van Martin en Niels komen straks 

dat gevaarlijke asbest opruimen en af-

voeren. Om de bouwplaats staat een 

hek. Daarachter is het voor kinderen 

levensgevaarlijk om te spelen. Niels 

en Martin zijn op school om de kids te 

doordringen van de gevaren. Niet al-

leen van asbest, maar ook van vallend 

puin en grote machines.

Plaats maken voor nieuwe woningen

Aan het Pleiadenplantsoen in IJmuiden 

laat Woningbedrijf Velsen een oude 

flat slopen. Ervoor in de plaats komen 

‘De Zevensterren’, 28 appartementen 

voor senioren.

Goed opletten!

Martin en Niels zijn 

 serieuze instructeurs, 

maar de toon blijft luch-

tig. Er valt regelmatig 

wat te lachen. Een van 

de kinderen krijgt zo’n 

wit pak aan, dat ook de 

asbest-verwijderaars 

 beschermt. Een ander 

kind mag het zuurstof-

masker proberen, want 

inademen van  asbeststof is gevaarlijk. 

Ook waarschuwen Niels en Martin 

voor de grote vrachtwagens met puin: 

“Zorg dat je de chauffeur ziet, dan kan 

die jou óók zien!”

Is asbest gevaarlijk voor de omwo-

nenden? Alleen als je achter het hek 

komt, anders niet. Martin: “En achter 

het hek moet je een wit pak aan.  

Met een gasmasker.”

De Zevensterren / 
Pleiadenplantsoen 

IJmuiden
28 sociale huurappartementen

Oplevering begin 2018

Architect en aannemer 

Boelen en van Eesteren - Rijswijk

Verhuur gaat via www.woneninvelsen.nl 

Inschrijven is noodzakelijk
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Centrale verwarmingWoonenergie

Succesvolle campagne 

Eindelijk Centrale Verwarming!  

Een gaskachel is eigenlijk niet meer van 
deze tijd. Toch hebben we in Velsen nog een 
paar honderd woningen zonder centrale 
verwarming. Samen met installateur 
Breman doen we de bewoners nu een 
aanbod dat ze bijna niet kunnen weigeren.

Een centrale verwarming (cv) is veiliger. Bij gaskachels kan 

namelijk koolmonoxide ontstaan. Dat is gevaarlijk voor de 

bewoner en de buren. Een cv is ook beter voor het milieu: 

zuiniger met brandstoffen en met een veel hoger rende-

ment. Een gaskachel zet maar 40% van de energie om in 

warmte. Een moderne cv haalt wel 90%! 

Aantrekkelijk aanbod

Een cv biedt meer comfort. Hij verwarmt de hele woning, 

niet alleen de woonkamer. Daarnaast levert de cv warm 

water, dus ook de geiser mag weg. In elke kamer komen 

radiatoren. Die plaatsen de monteurs van de firma Breman. 

Zij zorgen dat de leidingen zo min mogelijk opvallen. En 

ze beperken de overlast tot een paar dagen. Dat maakt de 

overstap van kachel naar cv extra soepel.

De actie is nu gericht op huurders die in een eengezins-

woning wonen en nog een gaskachel hebben. Zij krijgen 

een brief met een mooi aanbod. Voor enkele tientjes extra 

maandhuur hebben ze straks een cv. Die extra huur ver-

dienen ze terug omdat de gasrekening daalt. Bovendien 

kunnen huurders extra huurtoeslag aanvragen. 

Meer weten over  
de cv-installatie?

Kijk op www.wbvelsen.nl/voor huurders/onderhoud 

van mijn woning. Informatie vindt u achter de vraag: 

Ik heb nu nog een kachel. Kan ik centrale verwarming 

krijgen? U kunt ook de folder ‘Kiezen voor centrale 

verwarming…’ bij ons aanvragen. Mailen kan ook: 

info@wbvelsen.nl.

Onze adviseur komt langs

Wij komen graag bij u langs voor extra uitleg. Ook kunnen 

wij dan laten zien waar de cv-installatie komt te hangen 

en waar de leidingen komen. Bel 0255 566 566 – keuze 3 

voor een afspraak. Dan kunt u al uw vragen stellen. Als u 

kiest voor cv, belt Breman u voor een installatie-afspraak. 

De Noostraat-Noord
IJmuiden

81 sociale huurappartementen

Oplevering begin 2018

Architect Casa - Amsterdam 

Aannemer KBK - Volendam

Verhuur gaat via www.woneninvelsen.nl 

Inschrijven is noodzakelijk
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Aandacht voor energieverbruik

Woningbedrijf Velsen heeft met WoonEnergie 
afgesproken, dat zij onze huurders een 
EnergieTest mogen aanbieden. Als u daar 
belangstelling voor heeft, krijgt u ook een 
aanbod voor levering van energie. 

Dat stond in september in het INFOMagazine, maar is 

niet door alle huurders gelezen. Een brief die wij daarna 

hebben rondgestuurd, zorgde voor meer verwarring. Niet 

iedereen stelde het huisbezoek van de energie-adviseur op 

prijs. Daarom lichten we deze actie hier verder toe.  

Wat was onze bedoeling?

We wilden onze huurders graag de mogelijkheid bieden 

om meer inzicht te krijgen in hun energieverbruik. De 

EnergieTest van WoonEnergie leek ons daartoe een goed 

idee. We wilden ook de gelegenheid bieden om gebruik 

te maken van hun aanbod. Daar zijn kritische reacties op 

binnengekomen. 

Huurders hadden 3 bezwaren:

1.  Ze twijfelden aan de echtheid van de brief. Die zat niet 

in een envelop en hij was ook niet ondertekend. Dat 

leidde tot argwaan en onrust.

2.  De stijl van sommige adviseurs werd als te dwingend 

ervaren. 

3. Sommige huurders waren niet gediend van dit initiatief. 

Wat nu te doen?

•  Wij hebben de bezoeken tijdelijk stilgelegd en een nieu-

we brief gestuurd aan alle huurders waar de adviseurs 

nog niet hadden aangebeld. In een envelop, met een 

handtekening en met een ‘geen belangstelling’ sticker 

om op de deur te plakken. 

•  WoonEnergie heeft haar adviseurs opnieuw dringende in-

structies gegeven. Het gaat hier om energiebewustzijn en 

om een vrijblijvend aanbod. De adviseurs moeten zich te-

rughoudend opstellen als er geen interesse is. Heeft u wél 

interesse, dan gaat het nog niet om een direct contract. 

WoonEnergie belt nog een keer op om er zeker van te zijn 

dat u ook écht een aanbod wilt ontvangen.

•  Wij hebben voor deze aanpak gekozen, omdat we de uit-

stoot van CO2 én uw stookkosten willen verlagen. Ook 

dragen we graag bij aan meer bewustzijn over energie-

verbruik.

•  WoonEnergie is door woningcorporaties opgericht voor 

huurders. WoonEnergie rekent een tarief dat altijd hoort 

bij de drie voordeligste. Dat lijkt ons interessant, omdat 

veel mensen geen tijd willen steken in uitzoekerij.

Voortaan beter communiceren

Wat hebben wij hiervan geleerd? Onze communicatie is 

te summier geweest en heeft niet iedereen bereikt. En 

brieven zonder envelop en handtekening leiden tot onrust. 

Daarvoor bieden wij onze verontschuldigingen aan. 

Orionweg -12 hoog
IJmuiden

73 sociale huurappartementen

21 koopappartementen 

Oplevering 1e helft 2019

Architect Just Architects - Amstelveen 

Aannemer is nog niet bekend

 

Verhuur gaat via www.woneninvelsen.nl 

Inschrijven is noodzakelijk
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Huurders betalen maandelijks huur. 

De inkomstenbron van Woningbedrijf Velsen. 

Daarmee zorgen wij voor onderhoud, beheer en 

het vernieuwen van de woningen.  Wij betalen 

onze medewerkers die alle zaken rond de 

verhuur regelen. En nog veel meer.  Deze poster 

laat in grote lijnen zien hoe de huurprijs tot 

stand komt en wat wij met uw euros doen. 

Bestedingen huuropbrengsten 
per euro

Gemiddelde rekenhuur - onderhoudskosten 
per woning per jaar

 

Gemiddelde 
rekenhuur              379       468

Huur € 4.548 € 5.616

Reparatie-
verzoeken € 183,50 € 345,00

Mutatie 
onderhoud  € 236,00 € 409,50

Planmatig 
onderhoud € 943,50 € 1.095,00

restant
0,33

rentelasten
0,11

heffingen 
overheid
0,07overige 

bedrijfslasten
0,15

onderhouds-
lasten

0,21

personeelskosten
0,13

2015

2010 2015

rentelasten
0,15

heffingen 
overheid
0,01

restant
0,29

onderhouds-
lasten

0,20

personeelskosten
0,16

2010

overige 
bedrijfslasten

0,20

 Formatie Fte 

      

  2010               2015

Formatie in Fte 79,5  71,4

Aantal medewerkers 
in dienst 87  75

Samenvatting huurprijs ontwikkeling

Jaar Gemiddelde 
netto huur op 
31-12 per mnd
(sociale voorraad)

Huurbeleid 
WBV

HVH 1 juli 
WBV

Inkomens sociale huurwoning Verandering 
in puntenwaar-
dering 

Maximale 
grens sociale 
huur

2010 € 379 1,2% inflatie-
percentage

€ 647,53

2011 € 393 Voor sociale 
huur geldt een 
streefhuur-
beleid van 85%.

1,3% inflatie-
percentage 

Introductie inkomenseisen.
Minimaal 90% van de sociale huur- 
woningen  wordt toegewezen aan huis-
houdens met een inkomen van maximaal 

€ 33.614.

€ 652,52

2012 € 406,10 2,3 % inflatie-
percentage

Energielabel in 
woningwaar-
dering in plaats 
van punten 
isolatie en 
verwarmings-
installatie.

€ 664,66

2013 € 427,85 4%, 4,5% of 
6,5% 
(inkomens- 
afhankelijk) 

€ 681,02

2014 € 445,67 100% tenzij… 4%, 4,5% of 
6,5%  
(inkomens-
afhankelijk)

€ 699,48

2015 € 468,47 1%, 3% of 5%
(inkomens-
afhankelijk)

WOZ-waarde in 
woningwaarde-
ring in plaats 
van punten 
woonomgeving 
en woningtype. 

€ 710,68

2016 • Streefhuur
80% woningen 
ouder dan 30
jaar
• Streefhuur
85% woningen
jonger dan 30
jaar

0,6% Passend toewijzen: hierbij moet minimaal 
95% van de personen met inkomen met 
recht bij toewijzing terechtkomen in 

een woning onder de (€ 586,68 voor 1+2 
persoons huishoudens of € 628,76 voor 3+ 
persoons huishoudens). 

Inkomensgrenzen, afhankelijk van het 
aantal personen liggen tussen de 

€ 22.100 en € 30.050.

€ 710,68

Ontwikkelingen 2010 - 2015

Huurders betalen maandelijks huur.  
De inkomstenbron van Woningbedrijf 
Velsen. Daarmee zorgen wij voor 
onderhoud, beheer en het vernieuwen 
van de woningen. Wij betalen onze 
medewerkers die alle zaken rond de 
verhuur regelen. En nog veel meer.  
Deze infographic laat in grote lijnen zien 
hoe de huurprijs totstandkomt en wat wij 
met uw euro’s doen.
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Dag van het Huren Bewonerscommissie

Meer dan 150 bezoekers bij  
de Dag van het Huren

Heb je ideeën? Wil je gehoord worden? 

Lange Nieuwstraat praat mee!

Woningbedrijf Velsen gaat de woningen van 
complex 21 Lange Nieuwstraat aanpassen 
aan de woonwensen en de eisen van deze 
tijd. De wil is er… de concrete plannen 
nog niet. Daar wil Woningbedrijf Velsen de 
bewoners bij betrekken, in eerste instantie 
via de bewonerscommissie. 

De bewoners-

commissie zit dan 

met Woningbedrijf 

Velsen om tafel 

over wat we gaan 

doen. Hoe pak-

ken we het aan? 

Wanneer komt de 

aannemer? Hoe 

wilt u het hebben? 

Over zulke vragen 

praat je als bewo-

nerscommissie. 

Met elkaar én met 

de verhuurder.

Gerard Schol is voorzitter van de bewonerscommissie 

Lange Nieuwstraat. Gerard: “Als bewonerscommissie praat 

je over alles wat ons bewoners aangaat. Van zonnepane-

len tot overlast, van schoonmaak tot reparaties. Wij zijn 

nu met drie leden, maar we willen met méér bewoners 

overleggen.”

Ook jongere bewoners welkom!

Maaike Sloot (30) is lid van de commissie. Zij woont in 

complex 25: “Ik ben de enige uit complex 25, dus wij 

zoeken medebewoners die het leuk vinden om dingen aan 

te pakken. Wij willen weten wat er speelt bij de bewoners. 

Dan kunnen wij als commissie aan de bel trekken over 

gesignaleerde problemen of wensen van de bewoners. 

Naar de bewonerscommissie luisteren ze goed. Het is ook 

belangrijk dat jongere bewoners zich aanmelden. Wij ver-

gaderen doorgaans drie keer per jaar, ‘s avonds, dus het 

kost je geen werktijd.”

 

Gerard: “De komende tijd komen we wel wat vaker bij-

een, in verband met de onderhoudsplannen. Als je alleen 

daarover mee wilt praten, kan dat ook. Word dan lid van 

de HuurdersAdviesGroep. Daar zoeken we ook bewoners 

voor. Gewoon dóen, want je hebt echt invloed!”

Op 1 oktober deed 
Woningbedrijf Velsen  
mee aan de tweede editie 
Dag van het Huren. 
Locatie: Het kerkje aan 
de Helmstraat en de 
bouwplaats van het 
nieuwbouwproject  
Het Nieuwe Vroeger in  
Oud IJmuiden. 

In het kerkje kunnen belangstellende informatie krijgen 

over het zogenaamde huishoudboekje van Woningbedrijf 

Velsen en de onder handen zijnde nieuwbouw- en  

renovatie projecten. De Huurdersraad laat zien wat zij 

doen. Toekomstige huurders en kopers kunnen een kijkje 

nemen in de in aanbouw zijnde woningen. Hiervoor is veel 

belangstelling. Leerlingen van Bouwmensen Kennemerland 

bouwen vogelhuisjes of thermometers  Het weer is goed, 

de sfeer top, de koffie lekker, het ijs heerlijk. Kortom een 

geslaagde dag. 

Uitslag wedstrijd

Een aantal bezoekers heeft meegedaan aan de foto-

wedstrijd. Voor de kinderen was er een kleurplaat. De foto-

wedstrijd is gewonnen door Rose Magdalena. Zij ontvangt 

een dinerbon van Kruiten. Voor de kleur wedstijd hebben we 

vier prijswinnaars:  Romée de Visser (4 jaar), Milou  

de Visser (6 jaar), Rachel (11 jaar), Maxime (11 jaar).  

Zij krijgen een  cadeaubon  

van Bart Smit. 

Waal- en Dolfijnstraat
IJmuiden

nu 80 sociale huurappartementen

na renovatie 94 sociale huurappartementen

Oplevering 2e helft 2018

Architect Villanova – Rotterdam 

Aannemer is nog niet bekend 

Verhuur gaat via www.woneninvelsen.nl 

Inschrijven is noodzakelijk
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Aanmelden voor 
BC Lange Nieuw
Deze bewonerscommissie is actief voor de woningen 

aan de Lange Nieuwstraat 12 tot en met 420  

(complex 21) en 11 tot en met 177 (complex 25).

Meld je nu aan bij Gerard Schol  

of bel voor meer informatie: 0255 53 33 31.

Of stuur een mail naar:  

bc-langenieuwstraat@outlook.com 

Het Nieuwe Vroeger
IJmuiden

79 huurwoningen en 25 koop 

Oplevering fase 1e helft 2017 (fase 1)

2e helft 2017 (fase 2)

Architecten Mulleners & Mulleners – Amsterdam 

Geusebroek en Verheij – Amsterdam 

Aannemer HBB Groep

Verhuur gaat via www.woneninvelsen.nl 

Inschrijven is noodzakelijk
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Groen Prijsvraag

Groen in beweging
Prijsvraag

Waar is wat?!
In een handgeschreven brief uit een 
bewoner een hartenkreet over het 
onderhoud van het groen voor en achter 
zijn woning. Het gaat over bomen, rozen 
en een braakliggend stuk grond. Lastige 
kwestie om op afstand te beoordelen.  
We maken een afspraak. 

We zijn nauwelijks binnen of de bewoner begint ons te 

ondervragen: “Nemen jullie me nou in de mailing? Ik schrijf 

een brief, jullie maken een afspraak en opeens is alles ge-

snoeid! Ik heb nog snel foto’s kunnen maken, maar ik was 

bijna te laat.” Gert-Jan, onze technisch adviseur verzekert 

hem: “Nee, we komen om uw brief te bespreken. Is er nu 

net gesnoeid? Dat is echt toeval!” 

Tussen Woningbedrijf Velsen en de gemeente 

We beginnen met de gesnoeide bomen langs de straat en 

het stukje braakliggend land. Die bomen vallen onder de 

gemeente. Geen zaak voor ons. In dit geval wil Gert-Jan 

best even contact opnemen met de gemeente. De rozen en 

het achterpad horen wél bij Woningbedrijf Velsen. We ne-

men een kijkje. Er ontspint zich een gesprek tussen twee 

heren met kennis van zaken. Ze zijn het niet over alles 

eens, maar wel dat het spul toe is aan een opknapbeurt. 

Gert-Jan vraagt: “En willen uw buren ook dat er iets gedaan 

wordt aan de rozen?” De reactie is kort en krachtig: “Wel 

als er iets knaps terugkomt.”

Bezoekers van de Dag van het Huren konden meedoen aan 

de fotowedstrijd ‘Waar is wat?’ Helaas, er was niemand met 

‘alle 12 goed’. De hoogste score was 10 foto’s. 

Als lezer van het INFOMagazine krijgt u nu een herkan-

sing. Kunt u alle foto’s plaatsen? Onder de inzenders met 

alle 12 goed verloten we een cadeaubon van € 50,-. 

Tip: hoe exacter uw omschrijving, des te meer kans dat u 

de prijs wint. Want bij meer goede inzenders letten wij bij 

de prijstoekenning op de details. Veel succes!

Mail uw antwoord naar info@wbvelsen.nl. Insturen per 

post mag ook. Adressen vindt u achterop dit blad.
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Intensief of extensief

Bomen, rozen en ander groen gaan lang mee. Goed onder-

houd doet een hoop, maar ooit is het over. Dan heeft het 

groen z’n langste tijd gehad. Voor het onderhoud sluiten 

wij contracten af. We spreken af hoe vaak er gesnoeid 

en geschoffeld wordt. Hoe vaak hangt af van het kaartje 

dat eraan hangt: ‘intensief of extensief onderhoud’ - vaak 

langskomen of minder vaak. Het hoveniersbedrijf weet 

precies waar en wanneer ze aan de slag kunnen. En als er 

méér nodig is, zoals bij onze briefschrijver? Dan maken wij 

een plan en vragen een offerte aan. 

Het resultaat

We vervangen de palen-met-draad door een ‘dubbelstaafs 

hekwerk’. De rozen maken plaats voor een witte klimhor-

tensia. We bespreken direct welk onderhoud er voortaan 

nodig is. Want we willen hier natuurlijk wel zo lang moge-

lijk van genieten!

Wat hoor bij wie?
In grote lijnen geldt: de eigenaar of de huurder van de 

grond is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bomen 

langs de straat, in plantsoenen en op groenstroken 

zijn doorgaans van de gemeente. Het groen direct om 

de woning hoort bij Woningbedrijf Velsen. Alleen is 

niet altijd duidelijk waar de grens ligt tussen gemeen-

tegrond, onze grond en grond van anderen. Twijfelt u? 

Neem dan contact met ons op. 

Lange Nieuwstraat
IJmuiden

78 sociale huurappartementen

30 koopappartementen

Oplevering 1e helft 2018

Architect ONX - Hoofddorp 

Aannemer M.J. de Nijs - Warmenhuizen

Verhuur gaat via www.woneninvelsen.nl 

Inschrijven is noodzakelijk
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Nieuwe  
directeur-bestuurder  
Woningbedrijf Velsen
Rogier van der Laan 

wordt de nieuwe 

directeur-bestuurder 

van Woningbedrijf 

Velsen. Hij volgt 

hiermee Bob van Zijll 

op, die de afgelopen 

periode ad interim 

de corporatie heeft 

geleid.  

Per 1 februa ri 2017 

start hij bij Woning-

bedrijf Velsen. Samen 

met de medewerkers 

gaat hij aan de slag 

om invulling te geven 

aan het woonplezier.
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WEGWIJZER
Woningbedrijf Velsen (0255) 566 566 info@wbvelsen.nl

Huurdersraad (0255) 75 71 03 www.huurdersraad-wbvelsen.nl 

Buurtbemiddeling (0255) 54 85 20 www.buurtbemiddelingvelsen.nl  

  info@buurtbemiddelingvelsen.nl

  info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl

Geschillencommissie (0255) 566 566  www.wbvelsen.nl / Ik geef mijn mening

 Antwoordnummer 328, 1970 VB IJmuiden

Reparatieverzoek (0255) – 566 566 – keuze 1 reparatie@wbvelsen.nl

CV-storing  Huurders en eigenaren Bramenvlak,

 Langevlak en Fidelishof (VVE) Eneco Noordwest - 088 – 89 55 000

 Overige huurders  Breman - 0900 - 821 21 74 

Geiserstoring (023) 513 33 33 of (023) 549 28 00 

COLOFON
Inhoud Woningbedrijf Velsen en Brockhus&Brockhus tekstschrijvers 

Productie en vormgeving Rosier print, Grootebroek www.rosier.nl

Beeld Foto’s: Ron Pichel, Harry Brockhus, Woningbedrijf Velsen

 Infographic pagina 6/7: David Ozinga.

WWW.WBVELSEN.NL VERNIEUWD

Nieuwe website 
gelanceerd

Woningbedrijf Velsen heeft een nieuwe website met 

méér wit en méér ruimte. Alle belangrijke informatie 

voor huurders en andere belanghebbenden is overzich-

telijk geordend. Het menu is anders opgebouwd. Op 

de pagina’s voor huurders en woningzoekenden is de 

informatie verpakt in vragen en antwoorden.

Helder en begrijpelijk?

Wij zijn benieuwd of de indeling duidelijk is. Staat de 

informatie op de juiste plek? Als u heeft gevonden wat 

u zoekt, is de tekst dan ook begrijpelijk en volledig? 

Op verschillende plekken in de website kunt u contact 

met ons zoeken. Stel daar een vraag of laat ons weten 

of u tevreden bent? Wij nodigen u van harte uit: maak 

gebruik van die mogelijkheid. En laat ons weten wat u 

vindt van de nieuwe website. Alvast bedankt!

Klantenpanel

Bent u lid van het klantenpanel? Heeft u aangegeven 

mee te willen kijken naar onze website? Dan ontvangt 

u vóór de kerst een vragenlijst. 

Uitslag Prijsvraag  Unieke naam voor UNIC project 

De nieuwbouw aan de Lange Nieuwstraat bestaat uit  

vier blokken. Drie blokken met sociale huurwoningen  

en een blok met koopwoningen (hoek Marktplein).  

De koop woningen komen op de markt onder de naam 

IJkpunt. Bouwbedrijf M.J. De Nijs en Zonen BV bouwt alle 

 woningen. Zij nemen ook de verkoop voor hun rekening.

Uit de 27 ingezonden namen hebben wij UNIC gekozen. 

In het verleden was hier een meubel- en kledingzaak 

gevestigd met die naam. Wij hebben voor deze naam 

gekozen omdat UNIC een mooi handvat biedt voor onze 

communicatie: UNIC = uniek wonen aan de Lange Nieuw-

straat. Wij zoeken nog contact met de eigenaren en/of 

hun familie omdat wij hen willen vragen of zij instemmen 

met het gebruik van de naam UNIC. De inzender, meneer 

P. Gerrits uit IJmuiden, ontvangt de cadeaubon van € 50,-.


