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De commissie die ons werk van de afgelopen jaren heeft 

beoordeeld, geeft dat aan. Na roerige tijden zien we weer 

knoppen die bloei aankondigen. Nu we ons voorraadbeleid 

hebben vastgesteld, zijn we bezig met de voorbereiding van 

onderhoudsprojecten. De vaart zit erin; we groeien.

Volgens planning starten we in 2020 met de uitvoering van de 

renovatie van de Waal-/Dolfijnstraat en de nieuwbouw aan de 

Orionweg. Ook pakken we duurzaamheids- en onderhoudsprojecten 

aan, zoals complex 6 - de Van Nieuwkoopstraat en omgeving. We 

bloeien niet alleen, maar we groeien ook letterlijk: door te bouwen aan 

ons bezit en aan de organisatie.

Ik ben trots dat we weer groeien en bouwen. Ik vind het fijn om te zorgen 

dat u een betaalbare en goede woning heeft. Want dat is en blijft de basis 

voor ons bestaan.

Ik wens u veel leesplezier!

Opbloeien, 

Groeien en Bouwen

Het voorjaar vind ik een mooie tijd. Alles wordt weer lang-

zaam groen, alles krijgt kleur. Ik geniet van de vogels die gaan 

fluiten, de zon die meer gaat schijnen en de narcissen die overal 

staan. Alles bloeit op. Ook bij Woningbedrijf Velsen. 
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“Je moet als vrouw je 

mannetje staan.”
Op 11 april was het voor de 7e keer Girls Day bij Woningbedrijf Velsen. 11 meiden van het Vellesan College in IJmuiden 

(uit Mavo en Havo) kwamen een dagje kennismaken met de veelzijdige wereld van de bouw. 

Jan Hinloopen, Hellen Leijen en 

Ramona Dolron van Woningbedrijf 

Velsen ontvingen de groep. Ook drie 

collega-professionals uit de bouw 

vertelden over hun leven en hun werk. 

Dat deden ze op een heel persoonlijke 

manier. Hun verhalen gingen over hun 

eigen loopbaan en ervaringen. Yvonne 

Honig werkt bij bouwgigant De Nijs, die 

o.a. bouwt aan het Unic complex aan de 

Lange Nieuwsstraat. Silvia van Weenen 

en Jolijn de Boer van Schilderwerken 

De Boer Obdam vertelden enthousiast 

maar realistisch over hun werk als 

schilders in de bouw.

De Bouw biedt héél veel 

mogelijkheden

De weg naar de bouwplaats is niet voor 

iedereen gelijk. Sommige vrouwen 

hadden eerst iets anders geprobeerd: 

de horeca, de architectuur, een serie 

baantjes. Pas daarna ontdekten ze wat 

ze écht leuk vonden: bouwen. Andere 

vrouwen waren rechtstreeks het vak 

ingestroomd. Zoals Silvia, die al op haar 

15e wist: “Ik ga schilderen!” Alle vrouwen 

waren zich bewust van de grote vraag 

naar woningen in Nederland. 

Tijdens de economische crisis is hier veel 

te weinig gebouwd. Daardoor hebben 

we nu een achterstand van een kwart 

miljoen woningen en minstens zoveel 

woningen met achterstallig onderhoud. 

Genoeg werk aan de winkel dus.

Vrouwen voegen iets toe aan de 

Bouw

Ze werken netter, communiceren beter, 

ruimen beter op en hebben meer oog 

voor detail. Ook reageren veel klanten 

positief op een vrouwelijke bouwvak-

ker. Toch is het in de bouw niet altijd 

rozengeur. Jolijn: “Je moet als vrouw je 

mannetje staan. Ruzie hoort er soms 

bij en seksisme bestaat ook. Maar mijn 

werk is zelfstandig en afwisselend en 

over mijn kleding hoef ik niet in te zitten. 

Die krijg ik van de baas.” Bovendien 

gaan de technische ontwikkelingen snel 

in de bouw. Je blijft er altijd leren, en dat 

doe je in de praktijk. Want lang niet alles 

staat in het boekje.”

Op bezoek bij de bouwvakkers

Na de presentaties van de professio-

nals konden de meiden zelf een kijkje 

nemen op de bouwplaats aan de Lange 

Nieuwsstraat. Ze kregen daar een rond-

leiding en een opdracht. Op een echte 

plattegrond moesten ze alle meubels 

en de stopcontacten intekenen. Wie dat 

het beste kon, kreeg een bioscoopbon 

cadeau. Die werd uitgereikt tijdens een 

toepasselijke lunch: broodjes kroket, 

smullen voor bouwvakkers.

o.a. bouwt aan het Unic complex aan de 

Tijdens de economische crisis is hier veel nals konden de meiden zelf een kijkje nals konden de meiden zelf een kijkje nals konden de meiden zelf een kijkje nals konden de meiden zelf een kijkje 

over mijn kleding hoef ik niet in te zitten. 

en Jolijn de Boer van Schilderwerken 



Nieuwe bewoonster Unic Complex:

“Mijn schoondochter is verliefd 

op deze woning.”
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Na bijna 60 jaar Santpoort waagde 

Els Agterberg (81) begin dit jaar dan 

toch de grote stap. Ze verhuisde naar 

IJmuiden. Nee, daar heeft ze géén 

spijt van. Als ze je rondleidt in haar 

woning in het nieuwe Unic complex 

aan de Lange Nieuwsstraat, begrijp 

je snel waarom.

Mevrouw Agterberg is gastvrij, kordaat 

en levendig. Ze rijdt auto en werkte 

tot voor kort nog als pedicure. Vóór ze 

neerstreek in IJmuiden, woonde ze 58 

jaar in Santpoort, waarvan 55 jaar in 

dezelfde bovenwoning. Nadat vorig 

jaar haar man was overleden, werd 

Els Agterberg naast een foto van haar 

echtgenoot Gerard: “Ook mijn kinderen 

zijn opgelucht dat ik zo’n fijne woning 

heb gevonden.”

het tijd om te verkas-

sen naar een woning 

op de begane grond. 

Mw. Agterberg: “Vooral 

vanwege het traplopen, 

want twee trappen is te 

veel voor mij geworden. 

En natuurlijk is het heel 

fijn dat twee van mijn 

kinderen hier vlak in de 

buurt wonen. Zij hebben 

me trouwens fantas-

tisch geholpen met de 

verhuizing. Dankzij hun 

hulp werd dat een klein 

feestje. Binnen twee 

dagen stond alles op z’n 

plek. En elke avond aten we samen met 

de hele familie. Zó gezellig.”

Waarom viel uw keuze juist op 

deze woning?

Mw. Agterberg: “Ik had al diverse 

woningen bezichtigd, maar die vond ik 

vaak te iel. Ik verwachtte hier eigenlijk 

ook niet veel van, met die drukke Lange 

Nieuwstraat voor de deur. Maar toen ik 

hier binnenstapte - dit was toevallig ook 

de modelwoning voor het nieuwe com-

plex - voelde ik meteen: dit is hem! En 

moet je eens kijken: heel veel licht, een 

breed terras met ruimte voor planten, 

en die prachtige badkamer! Daar kun je 

zelfs met een rolstoel nog uit de voeten. 

Mijn kinderen zijn ook blij dat we zo’n 

mooi appartement hebben gevonden. 

Als je het mij vraagt, blijf ik hier de rest 

van mijn leven wonen.” 

Wij wensen mevrouw Agterberg nog 

veel gezonde jaren in haar nieuwe 

woning!

Automatisch betalen niet 

langer extra beloond
M.i.v. januari 2019 is Woningbedrijf Velsen gestopt met 

deze extra beloning van 12 euro per jaar. Automatisch 

betalen is nog steeds het handigst - voor u én voor ons 

- maar de administratie kost méér dan de beloning. 

Gasprijs gestegen

Per 1 januari 2019 is ons gas duurder geworden. Dat 

komt door de stijging van de gasprijzen in de wereld en 

door een verhoging van de energiebelas-

ting. Uw eindafrekening voor stookkosten 

valt straks waarschijnlijk dus hoger uit. 

Goed om rekening mee te houden!
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Bij overlast:

Wanneer belt u de politie en 

wanneer Woningbedrijf Velsen?
Bij Woningbedrijf Velsen komen regelmatig overlastmeldingen binnen die thuishoren bij de politie. Bijvoorbeeld over 

camera’s die door bewoners zijn geplaatst, geweld en bedreiging van buren, vermoedens van criminaliteit, parkeren 

op de stoep en ernstige geluidsoverlast. In zulke gevallen is de wijkagent uw eerste aanspreekpunt.

Wat doet een wijkagent?

De wijkagent is een bekend gezicht in de wijk. Hij 

kent veel inwoners en ondernemers en spreekt hen 

regelmatig. Door al die contacten weet hij wat er 

speelt in de wijk en kan hij in een vroeg stadium 

problemen oplossen en liever nog: voorkomen. 

Wanneer neemt u contact op met een 

wijkagent?

Schakel de politie pas in als het uit de hand loopt. 

Bijvoorbeeld bij ernstige geluidsoverlast of als er 

strafbare feiten worden gepleegd, zoals vernieling 

of mishandeling. 

    

Bij spoed belt u 112. Ook bij verdachte situaties belt 

u 112, bijvoorbeeld als mensen zich verdacht ophou-

den in portieken of op straat. Valt u iets bijzonders 

op? Onbekenden die regelmatig bij u in de straat 

parkeren? Denkt u dat er vanuit een woning drugs 

verhandeld worden of dat er wiet wordt gekweekt? 

De wijkagent wil dat graag weten. Noteer het 

tijdstip waarop u iets verdachts ziet, kenteken-

nummers, signalementen, alles wat kan helpen om 

een verdachte op te sporen. Zo helpt u mee om de 

veiligheid in uw wijk te vergroten. 

Wie is de wijkagent in uw buurt?

Kijk op www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten. U 

kunt uw wijkagent bereiken via 0900-8844. 

Wanneer neemt u contact op met 

Woningbedrijf Velsen?

Bij (over)last van uw buren. Meldingen die 

ingewikkeld en heftig van aard zijn, pakt onze 

woonconsulent zelf op. Meldingen over minder 

ingewikkelde conflicten sturen we door naar 

Buurtbemiddeling Velsen. U kunt Buurtbemiddeling 

natuurlijk ook zelf bellen: 0255 - 548520. 

En de eerste stap is altijd: zelf uw buren aanspre-

ken op de overlast die u ervaart.  

TIPS VAN ONZE SOCIAAL WIJKBEHEERDERS

•  Op vakantie? Maak ‘t dieven niet extra makkelijk!

 Geen vervelender kater dan thuiskomen van vakantie en je huis overhoop aantreffen. Daarom hier 

een paar tips van onze mannen in de wijken:

- Sluit goed af, zet ramen en deuren op het nachtslot (óók als u maar eventjes weggaat);

- Leg autosleutels, telefoon, tablet en portemonnee veilig uit het zicht;

- Vraag de buren of ze een oogje in het zeil willen houden als u weg bent;

- Laat de planten en struiken rond uw huis niet te hoog groeien; die geven dieven extra dekking.

•  Bent u thuis van de zomer en wordt er aangebeld? 

Doe dan altijd eerst de achterdeur op slot vóór u de voordeur opent.
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Planmatig onderhoud: 

Van Nieuwkoopstraat (e.o.)

Onlangs is begonnen met onderhoud van de woningen aan en rond de 

Van Nieuwkoopstraat in IJmuiden. In de woningen brengen we verbeteringen aan.

Naast nieuwbouw, renovatie en 

energiebesparende maatregelen, 

zorgt Woningbedrijf Velsen ook voor 

het planmatig onderhoud. In de 

Van Nieuwkoopstraat gaat het 

Let op: uw sleutels..!
Uw sleutels vergeten kan kostbare 

gevolgen hebben. U kunt dus beter 

zorgen dat het ú niet overkomt.

Onlangs versche-

nen berichten in 

de media over 

bewoners die een 

klein fortuin kwijt 

waren aan een 

slotenmaker. Eén 

bewoner betaalde 

90 euro voorrij-

kosten zonder dat 

de slotenmaker 

in actie hoefde te 

komen. Een andere 

bewoner kreeg een 

rekening van ruim 

900 euro voor het 

vervangen van een 

voordeurslot. Cash aftikken graag. Hoe 

kunt u zulke ellende voorkomen?

voordeurslot. Cash aftikken graag. Hoe 

Eigen verantwoordelijkheid

Als u uw huissleutels vergeet of verliest en u zich-

zelf buitensluit, of als de sleutel afbreekt in het slot, 

kunt u helaas géén beroep doen op Woningbedrijf 

Velsen. Zulke situaties vallen ook niet onder het 

Solide abonnement. U kunt wél voorzorgsmaat-

regelen nemen. Een reservesleutel achterlaten bij 

buren die u vertrouwt, is het eenvoudigst. 

Check uw slotenmaker

Maar als u toch voor een dichte deur staat, zorg 

dan dat u de slotenmaker kent die u gaat bellen. 

Vergelijk de kosten op diverse websites. Vaak reke-

nen slotenmakers een vast tarief inclusief voorrij-

den, arbeid en materiaal. 

LET OP: wij kunnen u niet helpen als u uw sleutels 

kwijtraakt of als u zichzelf buitensluit. Versleten 

sloten repareren doen we wél. Bel daarvoor naar 

ons kantoor en maak een afspraak. Buiten kan-

toortijden en in de weekends komen we alleen 

voor spoedgevallen.

om sanitair in de woningen. 

Waar nodig pakken we de keukens, de badkamers 

en de toiletten aan. Dat gebeurt natuurlijk altijd in 

overleg met de bewoners. Het resultaat mag 

gezien worden. 

Oud Nieuw Oud Nieuw

O
ud

N
ie

uw
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Wijkbeheerder brengt orde in de chaos:

“Iemand moest het doen”
In de grote complexen van Zeewijk 

wist niemand welke schuurbox bij 

welke woning hoorde. Al jarenlang 

werd er door iedereen over geklaagd. 

Tot Rob Dijkmans besloot dat iemand 

het initiatief moest nemen: hijzelf.

Het probleem: door veel boxen lopen 

leidingen, o.a. voor warm water. Bij 

storingen moeten de loodgieter en 

de elektricien erbij kunnen, ook in het 

weekend. Maar als niemand weet van 

wie een box is, is in noodgevallen maar 

één oplossing: openbreken. Met alle 

kosten en overlast van dien. 

Wijkbeheerder Rob: “Ik begrijp wel 

waarom iedereen het probleem altijd 

voor zich uit schoof. Deed ik zelf ook 

jarenlang, want het is een megaklus: het 

gaat over meer dan 900 boxen. Niet alle 

boxen zijn gelijk. Sommige zijn groter of 

liggen gunstiger. Dus hebben bewoners 

tientallen jaren geruild en geschoven, tot 

niemand meer wist hoe het zat. Uitein-

delijk ben ik in oktober 2018 begonnen 

met uitzoeken. 2 maanden later had ik 

de Vlakken flats in kaart - de complexen 

met maximaal 3 verdiepingen. Ongeveer 

de helft van alle boxen, zeg maar.”

En die andere 450 boxen?

Rob: “Die zitten in de hoge flats (tot 12 

hoog). Als ik ook daar elke box moest 

bezoeken met een bewoner, ben ik 70 

voordat de klus af was. Gelukkig is daar 

veel minder geruild, want alle boxen zijn 

er even groot.  Maar het hele systeem 

moet ook nog de computer in. Anders 

kunnen we er nog niet lekker mee 

werken. Ik heb dus nog wel een eind te 

gaan.”

Super dat Rob dit doet. Daar 

hebben bewoners én bedrijf 

straks nog jarenlang plezier van!

Meer weten? Rob Dijkmans is 3 à 

4 dagen per week bereikbaar op 

0255 - 754801 of 06 – 20 42 60 91. 

Mailen kan altijd: 

r.dijkmans@wbvelsen.nl

tientallen jaren geruild en geschoven, tot 

met maximaal 3 verdiepingen. Ongeveer 

Super dat Rob dit doet. Daar Super dat Rob dit doet. Daar Super dat Rob dit doet. Daar Super dat Rob dit doet. Daar 

Huurcommissie hoort klachten 
over verhuurders
De landelijke Huurcommissie heeft er 

een extra taak bij gekregen. Voort-

aan kunt u daar als huurder ook te-

recht met sommige klachten over uw 

verhuurder. Niet met alle klachten, 

want er zijn ook zaken waar alleen 

de rechter over oordeelt.

Voortaan kunt u bij de Huurcommissie 

klagen over bijna alles wat Woning-

bedrijf Velsen doet. Bijvoorbeeld over 

slechte communicatie. Of als wij geen 

actie ondernemen. Of als u vindt 

dat wij u van het kastje naar de 

muur sturen.

Zo gaat u te werk

Vóór u de Huurcommissie inschakelt, 

moet u uw klacht altijd eerst 

schriftelijk indienen bij Woningbedrijf 

Velsen. Reageren wij niet binnen een 

redelijke termijn? Of lossen wij uw 

klacht niet naar tevredenheid op? 

Dan kunt u naar de Huurcommissie. 

Zo gaat de Huurcommissie 

te werk

De Huurcommissie neemt met u contact 

op en bekijkt wat de beste oplossing is. 

De commissie onderzoekt ook of be-

middeling een goed idee is. Zo niet, dan 

doet de commissie uitspraak: uw klacht 

is gegrond of ongegrond.

Klagen is niet gratis

Wie een verzoek indient bij de 

Huurcommissie moet een voorschot op 

de kosten betalen. Een huurder betaalt 

€ 25,- voorschot. Een verhuurder betaalt 

€ 300,-. Pas na betaling begint de 

commissie met haar werk. Krijgt u gelijk, 

dan krijgt u ook uw voorschot terug. In 

dat geval draait Woningbedrijf Velsen op 

voor de kosten van de commissie. 

Er zijn wél uitzonderingen

Alleen de rechter beoordeelt geschillen 

over het toe- en afwijzen van woon-

ruimte, wanbetaling, huurbeëindiging 

of het afsluiten van gas, water en licht. 

Zulke zaken kunt u dus NIET voorleggen 

aan de Huurcommissie. Daarnaast is 

er de Regionale Geschillencommissie 

Woningcorporaties Kennemerland en 

IJmond. Die behandelt niet dezelfde 

zaken als de Huurcommissie.

 U kunt bij de Geschillencommissie 

bijvoorbeeld niet klagen over de 

hoogte van uw huur. Dat kan wél bij de 

Huurcommissie. 

Ingewikkeld? 

Kijk bij twijfel even op de sites van de 

commissies: www.huurcommissie.

nl en www.geschillencommissie.net. 

Daar vindt u meer informatie over hun 

bevoegdheden en werkwijze.
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Wijkbeheerder op de bres 

voor een schone wijk:

“Zadel deze 

mooie buurt niet 

op met je troep....”
De nieuwe ondergrondse afvalcontainers met pasjes ma-

ken het makkelijker voor bewoners om hun afval netjes 

kwijt te raken. Maar wat doe je als de container vol zit? 

Een ding zeker NIET: dumpen naast de container.

Sociaal Wijkbeheerder 

Danny de Lange ziet het 

nog te vaak gebeuren. Volle 

vuilniszakken naast de 

container. Danny: “In heel 

Velsen zijn de containers nu 

alleen nog toegankelijk met 

pasjes. Die zijn bedoeld om 

het voor mensen van buiten 

de wijk moeilijk te maken 

om hun afval en puin in 

onze containers te storten. En het systeem werkt: de contai-

ners raken minder gauw vol.”

En als ik toch een volle container tref? 

Danny: “Je pasje is ook geldig voor de andere containers in je 

directe omgeving. Bel meteen even het nummer van HVC dat 

op elke container staat. Dan komen ze die container versneld 

legen. Zo bewijs je ook je medebewoners een dienst. Nee, 

naast de container dumpen is echt de slechtste oplossing. Dat 

trekt ongedierte aan en het veroorzaakt overlast. En dat niet 

alleen: je riskeert ook een boete van ruim 100 euro. Op veel 

plaatsen staan camera’s en de politie let scherp op. Wij ook 

trouwens!”

Meer weten? Danny de Lange is maandag t/m donderdag te 

bereiken op 0255 - 754801 of 06 - 51 51 44 59. Mailen kan 

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

 Straten Plaats Werkzaamheden Planning

Bonifaciusstraat 1 t/m 8 IJmuiden Buitenschilderwerk / 1ste kwartaal 2019

M.K. Hofstedestraat 1 - 27 reinigen kunststof Doorloop uit 2018

Pythagorasstraat 2 - 20

5 Burg. Rambonnetlaan 4 - 22, 30,32

Stephensonplein 21 - 31

Willemsbeekweg 9 - 31

Wolframstraat 5 - 9

 Kalverstraat, 2 - 26 IJmuiden Verbeteronderhoud 2de kwartaal 2019

 Van Nieuwkoopstraat, 1 - 15, 2 - 30 - badkamer

 Sieraadstraat, 2 - 22 - keuken

 Stokmansplantsoen, 1 - 12 - toilet

 Strengholtstraat, 1 - 19, 8 - 22

K. Zegelstraat, 1 - 12

IJmuiden Asbestsanering 1ste kwartaal 2019

kruipruimten Doorloop uit 2018

Lange Nieuwstraat 12 - 178 en 252 - 420

IJmuiden Buitenschilderwerk 2de kwartaal 2019

29D  Plutostraat 30 A t/m 30 V (garages)

IJmuiden Verbeteronderhoud 2de kwartaal 2019

- badkamer

30  Snelliusplantsoen, 1 - 9, 2 - 4 - keuken

- toilet

Santpoort- Buitenschilderwerk 1ste kwartaal 2019

Zuid en portiekverlichting Doorloop uit 2018

36 Van de Bergh van Eysingaplantsoen 1 - 72 vernieuwen

IJmuiden Gevelonderhoud / 2de kwartaal 2019

buitenschilderwerk /

42  Bellatrixstraat, 1 - 275 reinigen kunststof +

hang- en sluitwerk

nazien / vernieuwen

IJmuiden Gevelonderhoud / 2de kwartaal 2019

buitenschilderwerk

65  Zeewijkplein, 264 - 298, 302 - 510

 Zeewijkplein, 260, 262 (bedrijfsruimten)

IJmuiden Gevelonderhoud / 2de kwartaal 2019

buitenschilderwerk

72  S.P. Kuyperplantsoen, 1 - 29

IJmuiden Gevelonderhoud / 2de kwartaal 2019

buitenschilderwerk

76  Mercuriusstraat, 36 - 50

IJmuiden Buitenschilderwerk 1ste kwartaal 2019

Doorloop uit 2018

100 Vijgenboomhof 3 - 17

Perenboompad 12

IJmuiden Gevelonderhoud / 2de kwartaal 2019

 Frogerstraat, 97 - 129 buitenschilderwerk

107  Ir. Justus Dirkstraat, 5 - 11

 Prins Henderikstraat, 108 - 128

IJmuiden Gevelonderhoud / 2de kwartaal 2019

 Woon- zorgcentrum buitenschilderwerk /

700  Breezicht reinigen kunststof

 Keizer Wilhelmstraat 367

Driehuis Gevelonderhoud / 2de kwartaal 2019

 Woon- zorgcentrum buitenschilderwerk

703  Huis ter Hagen

 L van Deijssellaan 252, 254, 256

IJmuiden 1ste kwartaal t/m

Diverse hoogbouw complexen Velsen

Gevelonderzoek 
4de kwartaal 2019

Noord

Santpoort

Noord en Zuid

6

Cpl

21

Woningbedrijf Velsen heeft voor dit jaar weer een planning voor 

onderhoud (schilderwerk, reinigen kunststof en gevelonder-

houd). Bent u hierna benieuwd kijk dan voor het overzicht 

op onze website. www.wbvelsen.nl projecten/onderhoud/

onderhoudsplanning 2019.

Planning onderhoud 
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Er blijft veel werk aan de winkel
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Onlangs heeft een onafhankelijke instelling 

Woningbedrijf Velsen weer eens kritisch tegen 

het licht gehouden. Er is gekeken of wij wel de 

dingen doen en prestaties leveren. De corpo-

ratie heeft 4 roerige jaren achter de rug. We 

hebben veel goeds bereikt, maar er blijft ook 

nog veel te doen.

Woningbedrijf Velsen zet zich met hart en ziel in 

voor haar kerntaak: het beschikbaar stellen van 

betaalbare woningen voor mensen met een kleine 

beurs. Dat is geen eenvoudige opgave. Velsen telt 

veel portiekwoningen van net na de oorlog. Die vra-

gen veel extra onderhoud en aanpassingen. Met de 

gemeente Velsen praten wij over een gezamenlijke 

aanpak voor de hele stad. Samen willen we Velsen 

duurzamer, mooier en gevarieerder maken. Daarbij 

moeten onze woningen wél betaalbaar blijven voor 

onze huurders.

‘Minder beloven, meer waarmaken’

Dat is ons motto voor de komende jaren. We moeten 

duidelijke keuzes maken. Dat betekent soms ook 

duidelijk ‘nee’ zeggen. Natuurlijk 

doen we dat in gesprek met iedereen 

die betrokken is bij wonen in Velsen: 

de bewoners, de gemeente, onze 

medewerkers en alle instellingen 

en bedrijven waar we mee samen-

werken.

Verbeterplannen

Woningen bouwen en renoveren 

doe je als corporatie niet alleen. 

Er is veel overleg nodig vóór de 

eerste paal de grond ingaat. 

Toch willen we onze bewoners 

ook graag duidelijkheid geven 

over onze bouwplannen. Dat 

hele proces gaan we beter uitvoeren. Bijvoorbeeld 

door u pas te informeren als de plannen zeker zijn. 

Dan hoeft u niet jarenlang in onzekerheid te zitten. 

Wat ook helpt: onze bedrijfslasten en de onder-

houdskosten verlagen, zónder dat onze huurders 

eraan tekortkomen. Ook dat vraagt om scherpe 

keuzes maken.

doen we dat in gesprek met iedereen 

die betrokken is bij wonen in Velsen: 

en bedrijven waar we mee samen-

hele proces gaan we beter uitvoeren. Bijvoorbeeld 

Stichting Woningbedrijf Velsen  
2014 - 2017

Een Bank voor de Buurt
De bewoners van het Lange Vlak in IJmuiden 

creëren samen een prachtige sociale sofa voor 

hun buurt. Buurtbewoners mozaïeken hun bank 

zelf. En iedereen is welkom.

Het Social Sofa project is ontstaan vanuit een ge-

meenschapsgevoel in de buurt. Bewoners helpen 

mee met het mozaïeken van de betonnen bank. Of 

ze komen gezellig langs in de tijdelijke ‘werkplaats’: 

een van de garageboxen. Het thema op de bank 

verwijst naar strand, duinen, dieren en stadsbeel-

den in IJmuiden. 

Doel: méér 

contact maken

Aan het Lange 

Vlak wonen veel 

55-plussers. De 

bedoeling van de 

social sofa is om 

bewoners uit hun 

huis te krijgen en 

met elkaar kennis 

te laten maken. 

Samen met buurt-

genoten - jong en 

oud - doen ze iets creatiefs dat ten goede komt aan 

de buurt. Dat geeft een geweldig gevoel: met de 

buurt voor de buurt.

Dit project is mogelijk gemaakt door de Gemeente 

Velsen en diverse sponsoren: Woningbedrijf Velsen, 

Paviljoen Beach Inn en de firma’s Cornelis Vro-

lijk, Wesco en Iskes. De bank krijgt een plek in het 

plantsoen op het Lange Vlak. Daar kan iedereen 

ervan genieten. 

Steentje voor 

steentje groeit het 

mozaïek op de 

betonnen sofa. 

Zó ziet de sofa er straks uit. 
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Nieuwe gebruiksvriendelijke website

Wonenplus - het beste idee 

voor comfortabel wonen
Bent u ouder dan 65 jaar en heeft u een 

klusje te klaren in of rond uw woning? 

Een klusabonnement op Wonenplus maakt 

elk klusje overzichtelijk en betaalbaar. 

Dat klusabonnement betaalt Woningbedrijf 

Velsen voor al onze bewoners boven de 65.

Aan wat voor klussen moet ik dan denken?

Een lamp vervangen, een Ikea kastje in elkaar 

zetten, een rolgordijn of een wasbak ophan-

gen, extra-veilige sloten monteren… Als u het 

zelf niet (meer) kunt, schakelt u voortaan 

Wonenplus in. Er komt dan een handige 

vrijwilliger bij u thuis. U betaalt een startta-

rief van € 4,50 plus € 4,50 per uur. U betaalt 

minstens 1 uur en een klus mag niet langer 

duren dan 2 uur. Per klus bent u dus hooguit 

€ 13,50 kwijt.

Wonenplus doet veel méér

Voor een tientje per jaar kunt u ook gebruik-

maken van allerlei andere diensten van Wo-

nenplus. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld voor 

u de boodschappen doen - daar betaalt 

u maar 2 euro extra voor. Als u wilt, stelt een 

vrijwilliger uw elektrische apparatuur in, 

verzorgt uw belastingaangifte of stroomlijnt 

uw financiële administratie. Allemaal tegen 

superlage tarieven.

Gezellig samen op stap

Voor dat tientje extra doet u ook mee met 

leuke activiteiten voor ouderen. Winkel-

middagen in de regio, met een klein groepje. 

Toeristische uitstapjes (voor maar 7 euro), 

zoals naar de Zaanse Schans  of Egmond aan 

Zee. Zulke activiteiten zijn trouwens ook toe-

gankelijk voor mensen met een beperking.

Alles draait op vrijwilligers

De vrijwilligers van Wonenplus maken het 

mogelijk. Sommige vrijwilligers doen dit werk 

al meer dan 10 jaar. Vrijwillig werk is afwis-

selend, leuk en het geeft veel voldoening. 

Wonenplus kan (bijna) iedereen gebruiken; Je 

moet wel kunnen klussen of kunnen tuinieren. 

Natuurlijk word je wél gescreend voordat je 

bij mensen thuis op bezoek mag gaan. Op 

dit moment is er een tekort aan mensen die 

graag in de tuin werken (zie kader) of klusjes 

in huis willen doen.

Meer weten?

Kijk eens op de nieuwe website: 

www.wonenplus-velsen.nl. 

Of bel even: 0255 - 518 888. Of stuur een 

e-mail: wonenplus@welzijnvelsen.nl 

Wonen plus Velsen is bereikbaar maandag 

t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 uur

 0255 - 518 888 / 
 Plein 1945 nr. 10, 

1971 GA IJmuiden / Postbus 47, 1970 AA, IJmuiden / 

wonenplus@welzijnvelsen.nl /  www.wonenplus-velsen.nl

Het zal u niet ontgaan zijn, deze nieuwsbrief heeft een metamorfose 

ondergaan. Ook de website heeft een nieuw jasje heeft gekregen. Op 3 

oktober heeft wethouder Marianne Steijn van de gemeente Velsen de 

nieuwe huisstijl en website van Wonenplus officieel gelanceerd.

Met een druk op de knop verscheen de 

geheel vernieuwde website. Wethouder 

Steijn benadrukte het belang van 

Wonenplus Velsen nu mensen langer 

zelfstandig moeten blijven wonen. 

En een duidelijke website waar je 

gemakkelijk gebruik van kunnen 

maken is onmisbaar nu steeds meer 

mensen hun zaken online regelen. De 

wethouder noemde ook de belangrijke 

rol van de vrijwilligers voor Wonenplus. 

“De vraag neemt toe. Het afgelopen 

half jaar zijn er 5000 contacten 

geweest met en door de abonnees 

van Wonenplus. De vrijwilligers doen 

dat allemaal, zij zijn onmisbaar.”  Op de 

nieuwe site kunnen ook vrijwilligers zich 

aanmelden. 

“Het was tijd om de website onder 

handen te nemen.” zegt Ans Keet, 

coördinator van Wonenplus Velsen. 

“Steeds meer abonnees hebben een 

computer, iPad of smartphone en 

regelen al veel via internet. Klussen 

en verzoeken kunnen nu ook via 

WONENPLUS VELSEN

NIEUWSBRIEF 

2018, nr. 2

een officiële docent.  De kosten 

inclusief koffie/thee en iets lekkers;

Inschrijven en/of entreebewijs kopen 

is mogelijk van maandag t/m vrijdag 

bij het buffet in Seniorencentrum 

geserveerd voor €6,50;

het hele seizoen;

met Senioren fit yoga, de kosten zijn 

proefles mee doen. Voor informatie 

over wonen, gezondheid, financiën en 

voor de betreffende winkelmiddag 

Heemkerk centrum en weekmarkt

Houdt u van werken in de tuin? 
Word vrijwilliger bij Wonenplus!

Vindt u het leuk om in een tuin te werken? 

Word dan vrijwilliger bij Wonenplus en ga 

kleine tuinklusjes doen. Planten uitzetten, 

grasmaaien, snoeien, dat soort werk. Dus 

niet een hele tuin omspitten, dat is werk 

voor een hovenier. Een tuinklus mag maxi-

maal 2 uur duren, maar u kunt ook nog 

eens terugkomen. Beginnen uw groene 

vingers te jeuken? Meld u dan nu aan als 

vrijwilliger bij Wonenplus. U doet zichzelf 

én anderen een groot plezier!

 0255 - 518 888 /  Plein 1945 nr. 10, 
1971 GA IJmuiden / Postbus 47, 1970 AA, IJmuiden / 

wonenplus@welzijnvelsen.nl /  www.wonenplus-velsen.nl

Het zal u niet ontgaan zijn, deze nieuwsbrief heeft een metamorfose 
ondergaan. Ook de website heeft een nieuw jasje heeft gekregen. Op 3 
oktober heeft wethouder Marianne Steijn van de gemeente Velsen de 
nieuwe huisstijl en website van Wonenplus officieel gelanceerd.
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bij het buffet in Seniorencentrum 

geserveerd voor €6,50;

het hele seizoen;

met Senioren fit yoga, de kosten zijn 

proefles mee doen. Voor informatie 

over wonen, gezondheid, financiën en 

voor de betreffende winkelmiddag 
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Voorzitter Huurdersraad:

“En nu even fl ink gasgeven!”
Het interview met directeur Rogier van der 

Laan in de IJmuider Courant (‘Woningbe-

drijf Velsen staat nog in de steigers’ d.d. 

22-03-2019) is nog geen week oud. Voor-

zitter John van Opijnen reageert namens 

de Huurdersraad.

John van Opijnen: “In grote lijnen kan de Huur-

dersraad van Woningbedrijf Velsen zich wel 

vinden in het artikel. Maar sommige punten 

zien wij echt anders. Zo vinden wij de finan-

ciële situatie van de corporatie niet precair; 

Woningbedrijf Velsen is een gezonde corpora-

tie. Wij zijn hier gelukkig verschoond gebleven 

van bizarre financiële avonturen.”

Hoe kijkt de Huurdersraad aan tegen 

die berg achterstallig onderhoud?

John: “In IJmuiden hebben we inderdaad te 

maken met een grote voorraad ouderwet-

se portiekflats van net na de oorlog. Met 

behoorlijk wat achterstallig onderhoud, dus 

dat wordt een hele klus. Veel planmatig 

onderhoud is jarenlang blijven liggen, omdat 

er ambitieuze plannen lagen voor sloop, 

nieuwbouw en grote renovaties. We dach-

ten: wacht maar even, dan pakken we dat 

straks meteen groot aan. Daar kwam de klad 

in tijdens de recessie en door de heffingen 

vanuit Den Haag. En onze corporatie was een 

tijdlang vleugellam vanwege bestuurlijke pro-

blemen. Toen veel grote projecten uiteindelijk 

niet doorgingen, bleken we ineens enorm 

achter te lopen met het onderhoud. Er zijn 

ook corporaties die de recessie juist hebben 

aangegrepen om woningen te verduurzamen. 

Die lopen nu voorop.”

En wat moet er nu gebeuren volgens 

de Huurdersraad?

John: “Snel aan de slag. Aanbesteden en aan 

het werk. Het management is op orde, nu is 

het tijd om vol gas te geven. Als ze aanpak-

ken, vinden de directie en de raad van com-

missarissen ons aan hun zijde. Wij steunen de 

plannen en we willen niets liever dan zo snel 

mogelijk uitvoeren. Dat is in het belang van 

onze huurders.”

En Woningbedrijf Velsen heeft daar 

de middelen voor?

John: “Volgens ons is de zaak financieel 

gezond. Een deel van de woningverbetering 

verdient zichzelf terug en er bestaan aantrek-

kelijke subsidies voor verduurzaming. Ik snap 

ook dat de directie wil snijden in de perso-

neelskosten. Daar zijn wij niet op tegen, maar 

pas op dat je straks geen dure interim-krach-

ten moet gaan inhuren. Dat is het paard 

achter de wagen spannen.”

OPROEP AAN BEWONERS: 

WEET WAT ER SPEELT

Wilt u meepraten als ze straks in uw 

complex aan de slag gaan? 

Meldt u dan nu aan bij de Huurdersraad. 

Word lid van een bewonerscommissie of 

geef u op als contactpersoon. Dan hou-

den we elkaar scherp en geïnformeerd!

Het interview met directeur Rogier van der 

22-03-2019) is nog geen week oud. Voor-

John van Opijnen: “In grote lijnen kan de Huur-

Woningbedrijf Velsen is een gezonde corpora-

tie. Wij zijn hier gelukkig verschoond gebleven 

Hoe kijkt de Huurdersraad aan tegen 

onderhoud is jarenlang blijven liggen, omdat 

straks meteen groot aan. Daar kwam de klad 

vanuit Den Haag. En onze corporatie was een “Laten we elkaar scherp houden...!”

John van Opijnen in het kantoor van de 

Huurdersraad, Planetenweg 2, IJmuiden.

Tel: 06 - 15 24 65 90. E-mail: 

info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl
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Wegwijzer
Woningbedrijf Velsen 
(0255) – 566 566  
info@wbvelsen.nl
www.wbvelsen.nl 
Postbus 279 – 1970 AG IJmuiden

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

CV-en geiserstoring  
Breman - 0800 - 020 17 73 

Regionale Geschillencommissie 
Woningcorporaties 
Kennemerland en IJmond
Antwoordnummer 1872, 2000 WC Haarlem
www.wbvelsen.nl / Heeft u een klacht?

Huurdersraad 
06-15246590   
www.huurdersraad-wbvelsen.nl
info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl

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

Colofon
Inhoud 
Woningbedrijf Velsen / Harry Brockhus

Productie en vormgeving 
www.rosier.nl

Beeld 
Woningbedrijf Velsen, 
Michel Mulder (voorkant), 
Ko van Leeuwen

De uitkomst van de puzzel is 27

De bon gaat dit keer naar mevrouw Heilig uit IJmuiden.

Oplossing puzzel december 2018   

Nieuwe puzzel 

+

A B C

D E F

Welk antwoord is juist als de blokken met elkaar worden verbonden? 

Antwoord: B

Lever de uitslag in bij Woningbedrijf Velsen voor 30 augustus 2019 per mail, 

post of persoonlijk. De winnaar ontvangt een cadeaubon van € 25,--.


