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Onlangs heeft de overheid de Warmte-

wet aangepast. Dat is belangrijk voor 

huurders die zijn aangesloten op een 

collectief systeem voor warmteleve-

ring. 
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Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Rogier van der Laan.  

Op 1 februari van dit jaar ben ik begonnen als directeur-bestuurder 

van Woningbedrijf Velsen. Hiervoor heb ik elf jaar gewerkt als 

directeur-bestuurder van een andere woningcorporatie in 

Zuid-Holland. Velsen kende ik al als bezoeker van het theater, 

het strand en de duinen maar nog niet als werkgebied. De 

medewerkers van Woningbedrijf Velsen hebben mij een 

warm welkom gegeven en een mooi inwerkprogramma 

voor mij gemaakt. Zo heb ik al veel mensen ontmoet en 

diverse plekken in Velsen leren kennen. In ons magazine 

zal ik in deze column met u delen wat mij opvalt, wat 

mij raakt en waar ik samen met de collega’s van 

Woningbedrijf Velsen aan werk. 

Trots op Velsen

Het eerste wat mij opvalt is met hoeveel trots onze 

medewerkers, huurders en partners over ‘hun’ 

Velsen spreken. Dat verbindt en geeft energie om 

met elkaar resultaten te bereiken. Daarbij draait 

het uiteindelijk om, u als onze huurder.  

Het zou leuk zijn als ik u de komende jaren ook 

ergens ontmoet en u iets wilt vertellen over uw 

ervaring als huurder. Dat helpt mij om mijn werk 

beter te doen. Dus wat mij betreft: tot ziens!

Rogier van der Laan

directeur-bestuurder Woningbedrijf Velsen

De wijziging betreft het uitbetalen van 

vergoedingen bij een storing. Huurders 

hadden recht op een vergoeding als een 

storing minstens 4 uur duurde.  

Vanaf 1 maart 2017 wordt deze termijn 

verlengd tot 24 uur. Kijk voor de voor-

waarden op onze website. Storingen 

van vóór 1 maart handelen we nog af 

volgens de oude regels. 

Ik hoop u  

te ontmoeten

Kabinet past warmtewet aan



Al ben je nog zo zelfstandig, soms 

komt er een moment dat je hulp nodig 

hebt. Voor mevrouw van Zadelhoff 

(78) was het vorig jaar zo ver. Gelukkig 

wist ze wijkbeheerder Michiel Deiman 

te vinden. Een geluk bij een ongeluk. 

Tot ze zo ongelukkig ten val kwam, was 

mevrouw van Zadelhoff de kwiekheid 

zelve. Vlak vóór haar ongeluk had ze 

nog een elektrische fiets gekocht. Die 

verruimde haar actieradius flink. Ze deed 

zelfs de boodschappen op de fiets.  

Na de val kwam ze met vier kapotte 

rugwervels nauwelijks meer uit haar flat 

in Velsen-Noord. Ze woont daar al bijna 

52 jaar met veel plezier. Maar de hele dag 

binnen zitten, dat vindt geen mens leuk. 

En zeker niet zo’n levendig type als zij. Als 

ze nou een scootmobiel had... maar waar 

stal je zo’n gevaarte? Dat vroeg ze aan 

sociaal wijkbeheerder Michiel Deiman.  

Ze bleek aan het juiste adres te zijn.
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“Onze wijkbeheerder  

  weet overal raad op!”

Mevrouw Zadelhoff en  

Michiel lachend op de foto  

met een doosje bonbons  

namens de verhuurder.  

Want dat mocht ook weleens,  

na 50 jaar modelhuur!

Afstandsbediening 

De hal en de berging waren ongeschikt 

als stalling voor de scootmobiel. Daarom 

stelde Michiel voor om een garagebox te 

huren. Toevallig was er net een vrijgeko-

men, pal onder haar woning. Mevrouw 

Zadelhoff was direct overtuigd, maar 

haakte toch snel af. Want hoe kreeg ze 

die zware kanteldeur open? Michiel nam 

contact op met de gemeente: via de 

WMO was een elektrische deuropener 

te regelen. Met afstandsbediening. Toen 

bleef er maar één probleem over: de box 

had geen stroomaansluiting. Uiteinde-

lijk loste Michiel ook dat op, samen met 

de WMO en de technische dienst van 

Woningbedrijf Velsen. Zo werd mevrouw 

weer mobiel. Klus geklaard.

OPROEP:  

Interessant verhaal over huren en 

wonen? Laat het ons weten - óók als 

het niet goed afliep. Voor contact: zie 

achterkant van dit blad.



Nieuwe huurders Kanaalstraat 

“Hier ga ik nooit meer weg!”

Buiten striemt de voorjaarsregen tegen 

de ruiten. In het kerkje aan de Helm-

straat is het warm en gezellig. De sfeer 

is een beetje feestelijk. Vandaag krijgen 

ze de sleutels van hun gloednieuwe 

woning aan de Kanaalstraat.

Meneer Balm staat niet te springen om te verhuizen. Hij bewoont al zeven 

jaar een dubbele etage aan de Dolfijnstraat. Compleet met dakterras en 

garage. “Vooral de locatie, zo vlakbij de duinen, is prachtig.” Toch snapt hij 

wel de noodzaak om te verkassen: “De huizen zijn in slechte staat, compleet 

uitgewoond. Als het buiten stormt, waait het binnen. Nee, een grondige 

renovatie is geen luxe.” 

“Terug naar mijn wortels”

Rouwig is hij dus niet over zijn verhuizing: “Ik ga in ruimte achteruit, de huur 

gaat omhoog en ik heb niet eens een balkon. Maar drie kamers is groot zat 

voor mij alleen. Bovendien keer ik terug in Oud-IJmuiden, de wijk waar ik 

geboren ben. Dat vind ik geweldig. Dadelijk kijk ik weer uit over het kanaal. 

Vanaf de derde verdieping kun je zelfs de zee zien. Ik heb hier een lift en 

alles is spiksplinternieuw. Dus mij krijgen ze hier nooit meer weg.”
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Ook Kim Tieman en Vincent Rozenbrand laten een woning achter in de Dolfijnstraat. 

Behalve het mooie uitzicht op de duinen, was daar de nabijheid van de brandweer 

ideaal. Vincent is lid van de vrijwillige brandweer en de kazerne is nu om de hoek: “Dat 

is nog een dingetje, want als er brand uitbreekt, telt elke minuut.” 

Leren aan je eigen bureau

De nieuwe hoekwoning biedt veel voor-

delen. Om te beginnen krijgen hun twee 

meiden - Demi van 12 en Nina van 8 - 

straks ieder een eigen kamer. Ze weten al 

hoe ze hun eigen plek gaan inrichten. Met 

een fotoschilderij, een boekenplank met 

potjes en ieder een eigen bureau. Om 

straks nog beter hun huiswerk te kunnen 

maken. Bovendien wonen in deze wijk 

meer kinderen, dat vinden ze gezellig.

Keuze nog niet 100% zeker

Vincent en Kim lopen warm voor de ruime woonkamer, de grote 

badkamer en een aparte washok. Ze zijn zeker van plan om hier 

te blijven wonen. Daarom investeren ze flink in de inrichting: 

vloeren, gordijnen, meubels, wasdroger. Vanwege de afstand tot 

de brandweerkazerne zijn ze toch blij met de optie om eventueel 

terug te keren. Naar de Dolfijnstraat, als die straks helemaal is 

opgeknapt. Kim: “Maar waarschijnlijk blijven we in de Kanaal-

straat. Zo’n verhuizing is tenslotte niet niks.”
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“Onze meiden ieder 

                 een eigen kamer.”



Nieuw in de Huurdersraad 

Na jarenlange inzet moest Henk van Dijk helaas stoppen met zijn 

werk in de Huurdersraad. Wij zijn hem dankbaar voor al zijn inspan-

ningen. Ton Gerrits volgt hem op. Ton houdt zich bezig met het 

begeleiden van bewonerscommissies, vooral bij renovaties. Samen 

met Miep voert hij het secretariaat. Zijn bestuurlijke ervaring komt 

goed van pas in de Huurdersraad. Ton: “Ik ben me nog aan het inle-

zen, maar het werk is veelomvattend. Al die wetten en regels...!”

Peter van Oorschot is ook nog 

redelijk nieuw. Hij is op 1 februari 

2016 bij de Huurdersraad gekomen. 

Zijn taken bij de Huurdersraad zijn 

o.a.: prestatieafspraken, overleg 

adviezen, mediavoorlichting en het 

opstarten van het Bewonerspanel.

Krijg méér grip op je woonsituatie
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Als lid van een bewonerscommissie heb je méér 

te vertellen. Over je eigen wooncomplex én over 

je leefomgeving. Je praat mee over contracten 

voor service en schoonmaak. Je spreekt af hoe je 

omgaat met elkaar en met je woonblok. Bewo-

nerscommissies hebben invloed op het onderhoud 

aan hun woning. En ze kunnen rekenen op actieve 

steun van de Huurdersraad - ook bij de oprichting 

en zo nodig bij vergaderingen.

Heeft jouw complex nog géén commissie? 

Zoek dan een groepje leuke buren bij elkaar en richt 

er een op. Commissies vergaderen 4 keer per jaar, 

op een tijd die iedereen schikt. Dat valt dus best 

mee. Meer weten? Bel de Huurdersraad!

Geslaagde actie: commissie  

Lange Nieuwstraat op volle sterkte

In het decembernummer van dit blad riepen we bewoners van  

complexen 21 en 25 op voor de bewonerscommissie. Dat is gelukt.  

Met 3 nieuwe leden is de commissie nu op volle sterkte. 

Bezoek de jaarvergadering op 19 april

De Huurdersraad heeft méér invloed gekregen op het beleid van Woningbedrijf Velsen.  

Dat maakt onze activiteiten nog interessanter voor alle bewoners. 

U bent van harte welkom om hierover mee te praten. Kom daarvoor naar de  

jaarvergadering op woensdag 19 april, 19.30 uur in zalencentrum Velserduin  

(achter Hema IJmuiden). Inloop met koffie vanaf 19.00 uur.

Ton Gerrits

Peter van Oorschot
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Ouderencoach gaat helpen
65-Plussers zoeken naar  

passende woonruimte
Wij blijven in Nederland  

zo lang mogelijk zelfstandig 

wonen. Maar dan moeten 

ouderen ook geschikte 

woonruimte krijgen.  

Onze ouderencoach  

Jeanny Beerkens helpt  

ouderen aan een woning die 

goed bij hen past.

Als je ouder wordt, veranderen je woonbehoeften. Je wilt geen trappen meer lopen. 

En als de kinderen het huis uit zijn, heb je minder ruimte nodig. Dan wil je een woning 

die goed toegankelijk is, zoveel mogelijk gelijkvloers en betaalbaar. Ouderencoach 

Jeanny Beerkens gaat bewoners begeleiden naar passender woonruimte. Jeanny: “Ik 

ben beschikbaar voor 65-plussers die minimaal een vierkamerwoning achterlaten en 

overwegen om te verhuizen naar een kleinere woning. Ook help ik 65-plussers die van 

hoog naar laag willen verhuizen, binnen hetzelfde blok. Als u mij belt, kijken we samen 

wat uw wensen en de mogelijkheden zijn. En of er misschien een woning vrijkomt die 

daar mooi op aansluit. Ook onderzoek ik hoe wij u verder kunnen helpen. Denk daarbij 

aan de hoogte van de huur, de verhuizing zelf. In feite alles waar u tegenop ziet.”

Proefperiode tot eind 2017

Jeanny is van start gegaan met een brief 

aan 65-plussers in de Van Nieuwkoop-

straat in IJmuiden. Ze biedt aan om te 

helpen zoeken naar geschikte woon-

ruimte. Jeanny: “Mensen die daarvoor 

voelen, kunnen bemiddeld worden bij 

woningtoewijzing. Ook kunnen we helpen 

bij de verhuizing en ondersteunen met 

de rompslomp. Mijn aanbod is trouwens 

geheel vrijblijvend, dat is belangrijk om te 

vermelden. Ik kan veel regelen, maar al-

leen als mensen dat ook echt zelf willen. 

Er is géén dwang!”

Te groot en te hoog?

Woont u in een woning met 4 of meer 

kamers? Dan kunt u Jeanny ook zelf 

bellen met een verzoek om geschikte 

woonruimte. Of komt in uw blok een 

woning vrij op de begane grond en heeft 

u interesse? Bel dan ook even met Jeanny, 

ongeacht de grootte van uw huidige  

woning. Zij kan voor u bemiddelen.  

Nogmaals: alléén als u dat zelf wilt.  

Jeanny: “Ik zit hier omdat ik graag mensen 

wil helpen. Ik ben er voor de oudere 

bewoner, niet andersom. Daar zet ik me 

helemaal voor in.” 

Jeanny Beerkens is van  

maandag tot donderdag bereik-

baar op 0255 56 62 18.
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Sociaal wijkbeheerders 

breiden uit!
In 2008 zijn we gestart met 2 wijkbeheerders: Michiel Deiman voor Velsen-Noord en  

De Noostraat, Lorentzstraat in IJmuiden en Rob Dijkmans voor Zeewijk. In 2013 kwam Willem 

Meijer erbij voor Oud-IJmuiden. Sinds maart 2017 verwelkomen wij Danny de Lange in Duinwijk.

Willem Meijer Koningin Wilhelminakade 101 

 Tel: 06 - 57551226 of 0255 - 577172 (kantoortje)

 Spreekuur:  dinsdag   13.00-14.00 uur   

 Spreekuur:  vrijdag   09.00-10.00 uur

 Planeet:  (Eenhoornstraat 10 a t/m z / 12-a t/m z)

 Spreekuur:  donderdag  10.00 uur.

 Meteoor:  (Radarstraat 108-a t/m z / 110-a t/m z)

 Spreekuur:   donderdag  14.00 uur.

           Maandag afwezig.

Rob Dijkmans  Zeewijkplein 302  

 Tel: 0255 - 201120 of 06 - 2042609 

 email: r.dijkmans@wbvelsen.nl

 Spreekuur:  alleen op telefonische afspraak

       Woensdag afwezig.

Danny de Lange Zeewijkplein  302   

 Tel:  0255 -201120 of 06 - 51445959   

 email: d.de.lange@wbvelsen.nl. 

 Spreekuur:  alleen op telefonische afspraak

       Vrijdag afwezig.

Michiel Deiman  Breesaperhof 20 

 Tel: 06 - 51312453  of 0251 - 293589 (kantoortje)

 Spreekuur: woensdag   10.00-11.00 uur

        donderdag  10.00-11.00 uur

       Dinsdag afwezig.

Danny de Lange, sociaal 
wijkbeheerder Duinwijk

“Ik heb mijn hele leven in Duinwijk gewoond, en nu word ik  

hier wijkbeheerder. Geweldig! Bij Woningbedrijf Velsen werk ik al 

elf jaar. Als timmerman ben ik bij veel bewoners thuis geweest. 

Dat persoonlijke contact, mensen helpen, vind ik het leukste. 

Dus speelt er iets in onze wijk dat u wilt bespreken? Neem dan 

contact op! Mijn gegevens staan hiernaast.”

 
Kaart wijkbeheerders 
 
 

 
 

Groen:

Wijkbeheerder 

Danny de Lange 

Duinwijk

Blauw: 

Wijkbeheerder Willem Meijer 

Oud-IJmuiden

Paars: 

Wijkbeheerder  

Michiel Deiman

Velsen-Noord  

De Noostraat en 

Lorentzstraat IJmuiden

Rood:

Wijkbeheerder Rob Dijkmans 

Zeewijk
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Laat niemand binnen, 

wat ze ook verzinnen!
Pas op voor praatjesmakers aan 

de voordeur. Voor u het weet, zijn 

de babbelaars er met uw spullen 

vandoor. Vooral oudere mensen zijn 

vaak slachtoffer van babbeltrucs. 

Trap er niet in!

Criminele babbelaars proberen met een 

smoes uw woning binnen te komen. Bij-

voorbeeld door te beweren dat ze van het 

Woningbedrijf Velsen zijn. Soms laten ze 

zelfs een nagemaakt pasje zien. Twijfelt 

u? Laat die persoon dan niet binnen.  

Bel eerst om te checken of alles klopt.

Ken je de mensen niet aan de deur?

Verwacht je niemand?

Komen ze op een onverwacht tijdstip?

Willen ze naar binnen met  

een apart verhaal?

Laat niemand binnen,  

wat ze ook verzinnen!

Want: als je niemand verwacht,  

is het altijd verdacht.

Tips van de politie

André van Duin is het gezicht van de 

campagne. ’Laat niemand binnen.’

•  Kijk vóór u opendoet eerst wie heeft 

aangebeld.

•  Monteer een kierstandhouder of 

maak een kijkgaatje in uw deur.

•  Vraag naar een legitimatiebewijs. 

Vertrouwt u het niet, bel dan 112.

•  Loop nooit met iemand mee naar 

buiten. Een handlanger kan uw huis 

binnensluipen.

•  Doe de achterdeur op slot als u alleen 

thuis bent. Terwijl u bij de voordeur 

staat te praten, kan iemand via de 

achterdeur naar binnen.

•  Geloof niet alles wat mensen tegen 

u zeggen; vertrouw zelfs kinderen of 

moeders met kinderen niet.

EN… GEEF NOOIT UW PINPAS OF  

PINCODE AF!

Illegaal hennep kweken?  

Dat komt je duur te staan!

Regelmatig krijgt Woningbedrijf Velsen 

de melding van de politie: hennepkwe-

kerij in woning aangetroffen. De gevol-

gen voor de huurder zijn ernstig. 

Niet alleen start er een strafrechtelijke 

procedure, ook je huurwoning raak je 

kwijt! Hoe dat kan? Lees uw algemene 

huurvoorwaarden er maar op na. Daarin 

staat dat hennep kweken verboden is. 

Woningbedrijf Velsen heeft een afspraak 

met de politie en de gemeente. Daarom 

mag de politie informatie met ons delen. 

Opzeggen of ontruimen

Na de vondst van een kwekerij vragen 

wij de huurder om de huur op te zeggen. 

Zegt de huurder niet op, dan vragen we 

de rechtbank om de huur te beëindigen. 

Omdat de kweek van hennep illegaal is, 

hebben wij deze zaken tot nu toe altijd 

gewonnen. Daarna laten we ontruimen. 

Daarmee verlies je niet alleen je woning, 

ook krijg je voor drie jaar geen verklaring 

van goed woongedrag. Dat betekent: je 

kunt geen andere woning huren. 

Waarom we zo streng zijn? 

Omdat hennepkwekerijen zorgen voor 

veel overlast. Hennepkwekers stelen 

stroom, soms ook van hun buren. Illegale 

kwekerijen zijn brandgevaarlijk. En ze 

trekken ongure types aan. Daarom: weg 

ermee.

Omwonenden hebben vaak geen idee van 

de risico’s die ze hebben gelopen.
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Later in dit jaar was een grote inspectie van de ondergrondse 

warmwaterleidingen ingepland. Helaas sloeg de rampspoed in 

Zeewijk toe vóór die inspectie, in de vorm van een flinke storing. 

Nu was direct actie geboden. Samen met de firma Breman zijn 

we hard aan het werk gegaan om de storing snel op te lossen. 

Dat is goed gelukt, maar toch is er iets misgegaan. Bij het infor-

meren van de bewoners over de storing ging iets fout.

Bewoners gingen Breman en Woningbedrijf Velsen bellen. Daar 

ontstonden wachttijden aan de telefoon. Achter de schermen 

waren we druk bezig te zorgen voor warmte, maar de bewo-

ners wisten dat niet. Er was behoefte aan informatie. Achteraf 

betreuren we dat we daar niet meteen in hadden voorzien. 

We gaan er iets aan doen

Door het hele proces onder de loep te nemen, hebben we van 

dit voorval geleerd. Voortaan informeren we bewoners meteen 

bij de eerste storingsmelding. We hangen plakkaten op in de 

algemene ruimtes. Dan weet u waar u aan toe bent. 

‘Ruimte voor verbetering’ 
Soms gaat ‘t niet helemaal goed

Ook onderzoeken we andere moge-

lijkheden om u te informeren.

Heeft u daar een idee voor? Laat het 

ons weten, alstublieft!

Waar kan ik terecht met mijn klacht? 
Wij vinden het belangrijk dat u ons laat 

weten als u ergens ontevreden over bent. 

Daarom hebben wij onze procedure ver-

eenvoudigd. Een klacht melden kan nu in  

één stap, en op vier manieren:

•  bellen

•  mailen

•  een medewerker aanspreken

•  het formulier op de website invullen

Een van onze medewerkers kijkt samen 

met u of er een oplossing mogelijk is.

Naar de Geschillencommissie

Helaas komt het voor dat we een klacht 

niet weg kunnen nemen. Komen wij er sa-

men niet uit? Dien dan uw klacht in bij de 

geschillencommissie. Wij zijn aangesloten 

bij een regionale geschillencommissie. 

Via de website van de commissie dient u 

online uw klacht in. Een klachtenformulier 

downloaden of een brief schrijven kan ook. 

Regionale Geschillencommissie

Woningcorporaties Kennemerland  

en IJmond

Antwoordnummer 1872

2000 WC HAARLEM

www.geschillencommissie.net

Huurverhoging – servicekosten – 

ernstige onderhoudsgebreken

Klachten over deze onderwerpen gaan op 

een andere manier.

•  Bent u het oneens met de afrekening 

servicekosten of heeft u ernstige  

onderhoudsgebreken? 

 Meld dat bij de huurcommissie.  

Meer informatie hierover op  

www.huurcommissie.nl.

•  Wilt u bezwaar maken tegen de  

jaarlijkse huurverhoging? Informatie 

daarover sturen wij altijd mee met de 

aankondiging van de verhoging.
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Projecten
Unic / IJkpunt – Lange Nieuwstraat 

Het ontwerp bestaat uit vier blokken waarvan drie sociale huur en één koop. 

Aannemer De Nijs uit Warmenhuizen gaat het project bouwen. De hekken, 

bouwketen en het bouwbord zijn geplaatst. De startdatum van de bouw staat 

nog niet vast. Woningbedrijf Velsen en de aannemer hebben samen besloten 

de behandeling van de bij de gemeente ingediende bezwaren af te wachten. 

Orionweg 12 hoog

De laatste bewoners worden uitgeplaatst. Op  

1 april 2017 is de flat leeg. De werkzaamheden voor 

de asbestsanering, uitgevoerd door BK Ingenieurs, 

starten 3 april 2017. De daadwerkelijk sloop van 

het gebouw is gepland in de schoolvakantie juli – 

september 2017. Start bouw begin 2018. 

De Noostraat

De hekken en de bouwketen en het bouwbord zijn geplaatst. 

De asbestsanering is gestart. Aannemer KBK uit Volendam 

start begin april 2017 met de renovatiewerkzaamheden. 

Pleiadenplantsoen

De sloop van de appartementen aan het Pleiadenplantsoen 

is afgerond. De voorbereidingen voor start bouw zijn in volle 

gang. Volgens planning start de bouw eind mei 2017.

Onderhoudswerkzaamheden 2017

Complex

2

39

63

67

69

70

93

702

30

40

43

88

98

99

704

33

35

54

55

56

58

59

60

64

83

95

46

65

80

Straten

Esdoornstraat 

Burg. Weertsplantsoen (portiekwoningen)

Burg. Weertsplantsoen (Galerijwoningen)

Orionweg en Raafstraat

Bik en Arnoldkade

Bloemstraat

D. Marotstraat

Vissershuis

Snelliusplantsoen

Pleiadenplantsoen

Eridanestraat

Zandhaver

Eenhoornstraat 

Radarstraat

Velserduin

Schulpweg

Bramenvlak

De Olmen

De Zandkuil

Kleine Pan

Langevlak

Verbrandevlak

Meershoef

Zanderhof

Ruydaelstraat 

Gildenlaan Maisonettes

Zeewijkplein

Ladderbeekstraat

Werkzaamheden

Buitengevel, schilderwerkzaamheden.

Buitengevel, schilderwerkzaamheden.

Buitengevel, schilderwerkzaamheden.

Buitengevel, schilderwerkzaamheden.

Buitengevel, schilderwerkzaamheden, reinigen en conserveren kunststof kozijnen.

Schilderwerkzaamheden, reinigen en conserveren kunststof kozijnen.

Branddeuren vernieuwen berging toegangsdeuren

Binnen schilderwerk bergingen, gangen en trappenhuizen.

Vernieuwen wandtegelwerk en waar nodig vloertegelwerk.

Schilderwerkzaamheden.

Vernieuwen hekwerken, privéschermen en hekwerken van brandtrappen.

Buitengevel schilderwerk, dakwerk en gevelwerk

Waslijnvoorzieningen op balkons aanbrengen. 

Armaturen in de algemene ruimten vervangen voor energiezuinige led-verlichting. 

Armaturen in de algemene ruimte vervangen voor energiezuinige led- verlichting.
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BABBELTRUCS HUURCONTRACT 

LENTE NIEUWBOUW 

ONDERHOUD OUDERENCOACH

PAASHAAS POLITIE 

REPARATIE SENIOREN 

SLEUTELS SOLIDE

VOGELNEST WIETPLANTAGE 

Maak van de volgende vrije letters  

een oplossing: 15e vrije letter,  

45e vrije letter, 67e vrije letter,  

70e vrije letter, 86e vrije letter.

OPLOSSING:

Puzzel 
	

U E G A T N A L P T E I W R Y 		 		

F V J H K N E R O I N E S N O 		 		

R I P U L O W U O B W U E I N 		 		

B M B U K U E D I L O S S V V 		 		

A D S R R D U C Y F B I Z K J 		 		

B U W C E E K T B B Y V V S O 		 		

B O S O P R T S E N L E G O V 		 		

E H A N A E G A X O U L U V Q 		 		

L R A T R N P S E V P H L F K 		 		

T E H R A C E O D R X E E T K 		 		

R D S A T O X B L E F O N H L 		 		

U N A C I A E C F I H I T Z F 		 		

C O A T E C D D D L T X E J R 		 		

S C P L M H V M G P T I B H V 		 		

I S L E T U E L S J Y F E Q F 		 		

BABBELTRUCS HUURCONTRACT LENTE 

NIEUWBOUW ONDERHOUD OUDERENCOACH 

PAASHAAS POLITIE REPARATIE 

SENIOREN SLEUTELS SOLIDE 

VOGELNEST WIETPLANTAGE 

Puzzel

Uitslag prijsvraag Waar is wat?!

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Helaas heeft onze fotoprijsvraag geen winnaar 

opgeleverd. De hoogste inzender had elf foto’s 

goed. Voor de geïnteresseerden hieronder 

nogmaals de foto’s met de correcte plaatsbe-

paling. 

1.  IJmuiden, Zee- en Duinwijk,  

Dennekoplaan x Keetberglaan

2.  Velsen-Zuid, de groene plek achter de 

Velserdijk, naast het voetbalveld

3.  IJmuiden, Dolfijnstraat (Grote Beer/ 

Saturnus)

4. Velsen,  de ventilatietorens van de  

Velsertunnel

5.  IJmuiden-Noord, Trompstraat

6. Velsen-Noord, Breesaperhof 

7.  Velsen-Noord, Breesaperhof

8. IJmuiden, Industriestraat, 61, Ocean Gold

9. IJmuiden, Plein 1945

10.  IJmuiden, Oranjestraat x Frogerstraat

11.  Velsen-Noord, Schulpweg 

12.  IJmuiden, Zuidersluisweg, Zuidersluis 
Uitslag prijsvraag naam nieuwbouw Lange Nieuwstraat

We schreven de vorige keer dat we kozen voor de naam UNIC voor onze 

nieuwbouw aan de Lange Nieuwstraat. De heer P. Gerrits ontving daarvoor 

de prijs. Later bleek dat er een inzending aan onze aandacht was ontsnapt. 

En u raadt het al: met dezelfde naam. Vandaar dat wij ook aan de heer J. van 

Vliet uit IJmuiden een cadeaubon hebben overhandigd. 

Wegwijzer
Reparatieverzoeken 
(0255) – 566 566 – keuze 1
www.wbvelsen.nl
reparatie@wbvelsen.nl

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

CV-storing  
Breman - 0900 - 821 21 74 
ook voor de huurders en eigenaren van  
Bramenvlak, Langevlak en Fidelishof (VVE).

Regionale Geschillencommissie  
Woningcorporaties Kennemerland 
en IJmond
Antwoordnummer 1872, 2000 WC Haarlem 
www.geschillencommissie.net

Woningbedrijf Velsen 
(0255) 56 65 66  
www.wbvelsen.nl 
info@wbvelsen.nl 

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

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

Colofon
Inhoud 
Woningbedrijf Velsen en  
Brockhus&Brockhus tekstschrijvers

Vormgeving en productie 
www.rosier.nl

Beeld 
Woningbedrijf Velsen,  
Michel Mulder (voorpagina),  
David Oringa (beeld warmtewet)


