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Nieuwsbrief                                                  oktober 2017 

Stichting Huurdersraad Woningbedrijf Velsen   Nr. 1  
============================================  
Vooraf: Als Huurdersraad vragen wij aan de respectievelijke Bewonerscommissies om 
regelmatig een Nieuwsbrief voor de bewoners te maken. Als Huurdersraad hebben wij nu het 
voornemen opgepakt om per kwartaal ook een Nieuwsbrief te gaan maken waarin u leest wat 
ons het voorbije kwartaal heeft beziggehouden. 
Voor de verspreiding maken wij gebruik van de bij ons bekende mailadressen van de 
Bewonerscommissies alsmede van het bestand van het Bewonerspanel. 
Tevens vindt verspreiding plaats binnen Woningbedrijf Velsen en de RvC. 
Aan u, ontvanger om deze Nieuwsbrief verder te verspreiden onder uw medebewoners. 

 

Prestatieafspraken 
Begin juli 2017 is een aanvang gemaakt met de 
Prestatieafspraken voor 2018. In de Prestatieafspraken maken 
de gezamenlijke Woningcorporaties, Huurdersraden en de 
Gemeente Velsen afspraken met elkaar over wonen. 
In het kader van de prestatieafspraken 2017 wordt er op 23  

november 2017 een Thema-avond gehouden. Het onderwerp voor die Thema-avond zal zijn 
Betaalbaarheid. U heeft inmiddels een uitnodiging voor deze Thema-avond ontvangen. 
 
Mutatie binnen de Huurdersraad 
Binnen de Huurdersraad is een bekend gezicht vertrokken. Cor Wortman heeft om 
leeftijdsredenen zijn functie ter beschikking gesteld. Binnen de Huurdersraad heeft Barrie 
Romeijn zijn plaats ingenomen. De Huurdersraad ziet er als volgt uit: John van Opijnen 
voorzitter, Miep Bakker secretaris, Gert Breur penningmeester, Peter van Oorschot 2e 
voorzitter, Ton Gerrits 2e secretaris, Joke Elenbaas lid, Petra Christiaans lid, Bert Rikkerink 
lid en Barrie Romeijn lid. De veelheid aan werkzaamheden zijn binnen de Huurdersraad 
verdeeld in clusters van telkens 2 of 3 personen. 
 

 

Raad van Commissarissen 
Binnen Woningbedrijf Velsen is een Raad van Commissarissen 
(RvC) werkzaam. Deze RvC vervult de Wettelijke plicht om 
het beleid binnen het Woningbedrijf te controleren en daar 
waar nodig bij te sturen. De RvC bestaat uit 6 personen. 2 RvC 
leden vertegenwoordigen de Huurders en zijn op voordracht 
van de Huurdersraad gekozen. Periodiek treedt een  

RvC lid af en moet er, middels een sollicitatieprocedure een nieuwe worden voorgedragen. 
Zo ook dit jaar moesten 2 leden aftreden. Eén RvC lid namens de Ondernemingsraad en één 



2 
 

lid namens de huurders. Door de Huurdersraad is een sollicitatieprocedure gestart voor een 
nieuw RvC lid namens de huurders. De Huurdersraad wordt daarin, op eigen verzoek in 
begeleid door een Werving en Selectiebureau. Medio augustus is de procedure succesvol 
afgerond en het nieuwe RvC lid zal medio november 2017 worden geïnstalleerd. 
 
Actualisatie Woningbouwplannen 
Binnen het Woningbedrijf is het Strategisch Voorraadbeleid geëvalueerd. In het Strategisch 
Voorraadbeleid staat vermeld wat er wordt gerenoveerd en waar nieuwbouw wordt 
gerealiseerd. 
Door de komst van een nieuw hoofd Financiën en een nieuwe Directeur-Bestuurder is 
gebleken dat door het in uitvoering nemen van het grote aantal projecten tegelijk, op termijn 
de financiële positie van het Woningbedrijf in gevaar kon komen. De projecten in uitvoering 
als Zevenster, Lange Nieuwstraat, Orionweg 12hg en de de Noostraat noord konden gewoon 
doorgang vinden. De voorbereiding van alle andere plannen zijn stopgezet in afwachting van 
nader onderzoek. 
Medio september 2017 zijn wij geïnformeerd over de nieuwe stand van zaken.  Het 
renovatieproject Waal/Dolfijnstraat kon vanwege de verregaande uitplaatsing doorgang 
vinden. Andere plannen als Maasstraat/Ostadestraat, Gildenlaan, de Noostraat zuid, 
Vechtstraat/ Scheldestraat, Lange Nieuwstraat tussen Merwede en IJsselstraat daarover 
worden medio 2018 nieuwe beslissingen genomen. Tegen die tijd wordt het vernieuwde 
Strategisch voorraadbeleid ook vastgesteld. 
Alle betreffende huurders zijn door het Woningbedrijf middels een brief geïnformeerd. 

Adviezen 
In het kader van de Overlegwet en de Woningwet 
hebben de Huurdersorganisaties op verzoek van 
de Woningcorporaties over een aantal belangrijke 
beleidsvoornemens de plicht een advies uit te 
brengen. Zo is er gedurende de voorbije periode 
advies uitgebracht over het vernieuwde Sociale 
Statuut. Het nieuwe Sociaal Statuut is een 
samenwerking van alle 3 de  

 

 
Wooncorporaties binnen de Gemeente Velsen met een financiële bijlage alleen voor   
Woningbedrijf Velsen. 
 
Begeleiden Bewonerscommissies 
Periodiek vergaderen de 27 Bewonerscommissies. Een aantal maakt dan gebruik van onze 
gratis ter beschikking staande vergaderruimte in het kantoor van de Huurdersraad. 
De Bewonerscommissie kan hierin bijgestaan worden door een Huurdersraadlid. 
In de voorbije periode zijn diverse Bewonerscommissies te gast geweest bij de Huurdersraad 
al dan niet bijgestaan door een lid van de Huurdersraad. 
4 Maal per jaar worden de Voorzitters van de Bewonerscommissies uitgenodigd voor het 
zogenoemde Voorzittersoverleg. De voorzitter van de Bewonerscommissie mag zich laten 
vertegenwoordigen of laten vergezellen door een ander lid van die Bewonerscommissie. 
Op 13 september 2017 is een Voorzittersoverleg gehouden waarin Cor Wortman als voorzitter 
van dit overleg het stokje heeft overgedragen aan Ton Gerrits. De Huurdersraad spant zich in 
om het aantal Bewonerscommissies te vergroten. 


