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Nieuwe woontorens aan de Orionweg
Ary Krokkee rijdt op de Servicebus
Ouderencoach Jeanny Beerkens

December
2019

2

Wij willen het bij
Woningbedrijf Velsen
graag nog beter doen
Een organisatie verbeteren doe je in kleine stapjes. Een
proces stap voor stap verbeteren in de organisatie noemen
wij continu verbeteren. Maar hoe maak je nou inzichtelijk
dat de dienstverlening verbetert, hoe weten wij dat u als
huurder blij bent met ons, hoe komen we er achter dat u
niet blij bent? Simpel, door het aan u te vragen.
Wij werken sinds kort met Inceptivize. Zij vragen u
de hemd van het lijf over onze dienstverlening. Ook
mag u een cijfer geven aan onze medewerkers die
u geholpen hebben. Is dat spannend? Ja, soms wel,
maar het geeft ons veel inzichten.
Neem de servicedienst. Een eigen servicedienst
is niet vanzelfsprekend meer in corporatieland,
maar u geeft “onze” vakmannen een hoog cijfer.
Door dit hoge cijfer weten wij dat het hebben van
een eigen servicedienst een grote meerwaarde
heeft voor u. De vakmannen en ik zijn trots
op dit hoge cijfer! Een cijfer dat we vast willen
houden. Hoe we dat doen? Juist, door continu te
verbeteren. In dit INFOmagazine staat een artikel
over een van onze vakmannen, Ary. Een leuke
inkijk in een werkdag van een vakman. Ik wens u
veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Rogier van der Laan

U helpt ons! Wij helpen u!
Wij willen graag uw mening en ervaringen weten.
Daarom werken wij sinds kort met Inceptivize.
Inceptivize verzorgt voor ons het huurdersonderzoek
over onze dienstverlening. Na verhuizing of na een
reparatieverzoek neemt Inceptivize contact met u op via
de e-mail en vraagt u naar onze dienstverlening.
Woningbedrijf Velsen wil op deze wijze graag inzicht krijgen in
haar dienstverlening. Wij willen van u horen wat wij goed doen
en vooral ook wat wij beter kunnen doen. Zonder uw input lukt
dit niet en kunnen wij ook niet verbeteren. Helaas merken we
dat lang niet alle huurders reageren. Dat vinden wij jammer.

Wij leren van deze informatie. Wij nemen het mee in hoe we
onze werkzaamheden (beter)kunnen organiseren.

Wij vragen een paar minuten van uw tijd!
Hoe meer mensen de vragen beantwoorden, hoe beter beeld
we krijgen. Het kost maar een paar minuten van uw tijd en wij
krijgen in ruil daarvoor veel informatie. Daarmee kunnen wij
onze dienstverlening verbeteren. Voor nu alvast bedankt voor
uw medewerking.

Eerste grote bouwproject sinds jaren

Spekkopers op de Orionweg
Als alles volgens plan verloopt gaat half volgend jaar de eerste paal de grond in voor
3 schitterende nieuwe woontorens aan de Orionweg. Bij een voorspoedig verloop van de
bouw, kunnen de eerste bewoners er eind 2021 in. Ze hebben er lang op moeten wachten,
maar mooi wordt ‘t wel.
Van 1967 tot 2017 stond hier een massieve flat van 12 verdiepingen. Al in 1997
was besloten om die kolos te slopen
en daar iets anders neer te zetten. Iets
lagers, iets lichters, iets mooiers. Iets
dat past in het masterplan voor Zeewijk
en dat bijdraagt aan het aanzien en
de veiligheid in de wijk. Maar toen de
sloopkogel in 2017 eindelijk door de kerk
was, moest Woningbedrijf Velsen opnieuw pas op de plaats maken. Al onze
bouwprojecten werden opgeschort en

opnieuw kritisch bekeken. De Orionweg
is het eerste project dat goed uit dat
onderzoek is gekomen.

Géén ondergrondse parking
Projectleider Ben Luyckx legt aan de
hand van de tekeningen uit hoe het
complex er straks uit gaat zien: “Kijk,
er komen 3 losse woontorens. Hier een
blok met 5 woonlagen en 21 koopwoningen. En daar twee torens van 8 en
10 woonlagen, met in totaal 73 sociale
huurwoningen. Tussen de torens blijft

genoeg ruimte over, zodat je zicht houdt
op de duinen erachter. Daardoor oogt
het complex straks veel minder massief
dan de oude flat. Bijzonder is dat er
géén kostbare parkeergarage gaat komen. Taluds onttrekken de geparkeerde
auto’s tussen de nieuwe appartementen
aan het zicht. “

Klaar voor gasvrij wonen
Er zitten méér bijzondere elementen
aan deze nieuwbouw. We spelen in op

appartementen straks ook met een
rollator bereiken. Het uitzicht wordt
spectaculair: overdag de duinen en de
schepen in de nieuwe sluizen, ‘s avonds
de lichtjes van Tata Steel. Qua architectuur en afwerking is er in de basis geen
onderscheid tussen koop- en huurwoningen. Dus als dit complex straks eindelijk klaar is, worden de bewoners wel
beloond voor het lange wachten. Dan
zitten ze hier echt op de eerste rang.

het maatschappelijke debat over energievoorziening. Nederland gaat van het
gas af, daar houden we nu al rekening
mee. Ben Luyckx: “Als straks het Warmte
net IJmond er komt, kan er eenvoudig
worden overgeschakeld van gas op restwarmte. Op de daken komen zonnepanelen, dus het gebouw wekt zelf
een deel van de stroom op.”

Spekkopers
Maar dat is nog niet alles. We bouwen
levensloopbestendig, dus je kunt alle
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John en Peter van de Huurdersraad

Parels zoeken in de papierberg
Elk jaar maakt de gemeente Velsen
afspraken met de woningbedrijven. Wat gaan we het komende
jaar doen? Hoeveel nieuwe huizen
bouwen, hoeveel woningen opknappen? Dat soort dingen. Namens de
huurders van Woningbedrijf Velsen
- dat bent u dus! - werken Peter van
Oorschot en John van Opijnen zich
door de bergen papier heen.
Elke herfst komt de jaarlijkse papierstroom weer op gang. De prestatieafspraken tussen gemeente en het
woningbedrijf beslaan veel pagina’s vol
ambtelijke tekst. De ene versie na de
andere. En elke keer moeten John en
Peter zich door de papierberg vreten.

Belangrijke papieren
Peter doet dit werk nu al voor het derde
jaar: “In het begin wist ik niet wat ons
overkwam. We beseften alleen, dat
deze papieren belangrijk zijn voor onze
huurders. Dus werken we ons telkens
weer doorheen. Per versie ben je daar
zo enkele dagen mee zoet.” John vult
aan: “In de prestatieafspraken staat
wat Woningbedrijf Velsen het komende
jaar van plan is. Hoeveel woningen ze
bijvoorbeeld gaan opknappen.”

Wie kijken er allemaal mee naar
die prestatieafspraken?
John: “In de eerste plaats de gemeente
en de woningbedrijven. Maar wij als
huurdersraad moeten ook tekenen, namens alle huurders van Woningbedrijf
Velsen. Daarom is het van belang dat
alles in de prestatieafspraken concreet
staat geformuleerd. Op dit moment
vinden wij dat er te veel vaagheden in
staan en zijn we het er niet mee eens.
Wij willen dat Woningbedrijf Velsen
hierin duidelijker wordt zodat zij kunnen
worden aangesproken als ze zich hier
niet aan houden. We gaan hierover nog
met elkaar om de onderhandelingstafel
zitten.

“Pakken papier maar wij blijven lachen!”
John van Opijnen & Peter van Oorschot in het kantoor van de Huurdersraad.

De huurdersraad tekent dus namens alle huurders, hoe praten
die mee?
Peter: “Zodra de uiteindelijke versie
van de prestatieafspraken bekend is,
bespreken we dit met de bewonerscommissies. Daarbij stellen wij iedereen de vraag: ‘Kunnen wij dit namens
jullie ondertekenen? Als alle partijen er
samen uitkomen, zijn deze prestatieafspraken inmiddels getekend. Daarna
houden we het hele jaar in de gaten of
Woningbedrijf Velsen de afspraken goed
nakomt. Want volgend jaar komt er
weer zo’n moment.”

Zijn jullie eigenlijk tevreden
met het tempo van de aanpak
van de woningen?
John: “Van ons mag Woningbedrijf
Velsen nog wel wat meer gasgeven. Er
is jarenlang te weinig opgeknapt en we
hebben een flinke voorraad woningen
van slechte kwaliteit. Dus wij zijn duide-

lijk niet tevreden. Daarvoor wonen nog
te veel van onze huurders in woningen
die niet voldoen aan de moderne eisen.”

Huurdersraad
Planetenweg 2
IJmuiden
Tel: 06 - 15 24 65 90
E-mail: info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl

Tips om energie te besparen tijdens de feestdagen

Licht en Warmte in
Donkere Dagen
Als het buiten donker en koud wordt,
maken we het binnen genoeglijk en
gezellig. Een kerst zonder lampjes,
dat is bijna niet voor te stellen. Maar
energie kost geld, en de decembermaand is al duur genoeg. Daarom
hier een paar tips - om te besparen
met behoud van sfeer en comfort.

LED is mooi én voordelig én
milieuvriendelijk
Er zijn zuinige led-kerstlampjes met een
warme uitstraling te koop voor binnen
en buiten. Die besparen veel elektriciteit
en ze zijn net zo feestelijk. Een led-lamp
is ruim 7 keer zuiniger dan een gloeilamp. Als er niemand van je verlichting
geniet, zet ze dan uit of gebruik een

timer. Zo bespaar je op de energierekening en komen er minder broeikasgassen en schadelijke stoffen vrij. De
productie van de lampjes zorgt ook
voor milieudruk, maar dat weegt niet op
tegen het stroomverbruik.
Dankzij EU-regels verdwijnen gloeilampen uit de schappen, maar de richtlijnen
gelden niet voor kerstverlichting. Die
verantwoordelijkheid dragen we dus
zelf. Let goed op, want onzuinige kerstverlichting ligt nog in de winkel!

Kies veilige led verlichting

Tips over kerstverlichting
• Led-kerstlampjes zijn zuinig en gaan
lang mee. De aanschaf verdien je
terug op de energierekening.
• Een timer schakelt ‘s nachts je lampjes
uit en zet je elektriciteitsmeter stil.
• Zit er een transformator bij de verlichting? Trek de stekker eruit als het licht
niet brandt. Dat voorkomt sluipverbruik.
• Kies voor buiten alleen veilige lampjes
of lichtslangen die beschermd zijn
tegen vocht en vuil.

Een timer zet je elektriciteitsmeter stil

Meer tips om energie te besparen met kerst
• Zet de verwarming lager als je gaat
gourmetten. Het wordt toch wel lekker
warm in huis.
• Zet de verwarming niet te hoog en zet
hem laag als je weg bent. De verwarming is nog steeds de grootste kostenpost op de energierekening. Daar
valt dus ook het meeste te besparen,
vooral in december.
• Goede voornemens voor het nieuwe
jaar? Denk eens aan energiebesparende maatregelen in uw woning.

Wij wensen u warme en
sfeervolle feestdagen!
[Bronnen: MilieuCentraal en
Independer]

Zet de verwarming lager

Bespaar energie d.m.v. isolatie
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Ary weet (bijna) overal raad op

Ochtendje op de
Servicebus
Het is woensdagochtend half negen als ik in een van de zeven servicebussen
van Woningbedrijf Velsen stap. Servicemedewerker Ary Krokkee (55) heeft er
dan al twee onderhoudsklussen opzitten. Deze ochtend staan nog vier huisbezoeken op het programma, allemaal in IJmuiden.

Het tweede WC-membraan
van deze ochtend. Tip van Ary:
“Laat een Steradent tablet een
nachtje inwerken en je reservoir is
weer helemaal schoon!”

WC-potten en wastafels op
voorraad in de werkplaats.

Klus 1 - Gevaarlijke trap
Ary raadpleegt de Connected app op zijn mobiele telefoon. “We gaan eerst naar de Eridanusstraat. Twee ramen werken niet goed en
er is een probleem met de Vlizotrap.” Op het
adres treffen we Priscilla, een moeder met
drie jonge kinderen. Via via blijken Ary en zij
elkaar te kennen. Dat gebeurt vaker, want Ary
woont al z’n hele leven in IJmuiden. Het raam
dat niet wil kantelen heeft hij snel weer werkend. Een gevalletje WD40 - in de werkplaats
staat een hele doos met dit wondermiddel.
Ook zat er een palletje in de weg dat even
opzij moet als je wilt kiepen. Op het andere
raam monteert Ary direct een nieuwe raamboom. Die heeft hij altijd bij zich in de bus. De
Vlizotrap vraagt meer aandacht. Die trap past
gewoon niet in deze woning. Ary meet de
trap op, neemt een foto en belt naar kantoor.
Zijn collega’s zijn het eens met zijn diagnose:
gevaarlijke situatie. Zodra de nieuwe trap binnen is, komt Ary terug. De bewoonster hoeft
niets te betalen, want al het werk valt onder
haar Solide serviceabonnement.

weer vast kan zetten door de keilbouten
wat strakker aan te draaien. Als dat niet lukt,
maakt hij direct een vervolgafspraak. Volgende week monteert hij een draadeind dwars
door de gipsmuur, met aan weerszijden een
kunststof plaatje. En passant knopen we
een gesprekje aan met de bewoners. Uiterst
vriendelijke mensen met een boeiende achtergrond. Koffie en thee moeten we beleefd
afslaan; daar is helaas geen tijd voor...

Kijkje in de bus
Tussen twee stops in geeft Ary een rondleiding in zijn ‘bus’. De Ford Transit bestelwagen

7 allrounders onderweg

Voor de meeste klussen heeft
Ary de materialen bij zich.

Onderweg naar de volgende klus praten we
door over de serviceorganisatie. Alle zeven
servicemedewerkers zijn allround. Ary: “Wij
kunnen allemaal sanitair, hang- en sluitwerk en elektriciteit repareren. Eén collega is
gespecialiseerd in het echte loodgieterswerk.
Ik weet weer veel van schilderwerk, want ik
ben ooit als schilder begonnen. Klussen heb ik
mezelf aangeleerd.” Op z’n 23ste kocht hij een
huis uit 1916 en bouwde dat volledig nieuw op.
“Alleen de muren stonden nog overeind!” Wat
ook helpt: het bedrijf maakt veel gebruik van
standaard onderdelen. Het voorraadbeheer en
de inkoop van nieuwe onderdelen is geautomatiseerd. Alles werkt via de app.

Ary licht het probleem toe van de
wastafel die gemonteerd is in een gipswand.

Klus 2 - Losse wastafel
In de galerijwoning op 4-hoog aan het Georgebos probeert Ary eerst of hij de wastafel

Ary kijkt eerst of hij de wastafel zo weer vast
kan zetten.

De bus geparkeerd aan het Georgebos.
is zó praktisch ingericht, dat hij alles
bij zich heeft om de meeste klussen te
klaren. Dat scheelt een hoop heen-enweer rijden. Ary heeft op eigen initiatief
enkele slimme antidiefstal maatregelen
aangebracht. Alle materialen die Ary
verbruikt, voert hij in op de app. De
volgende dag ligt de vervanging alweer
klaar in de werkplaats.

Klus 3 - Kapotte rookmelder
We arriveren in de Rijnstraat, bij een
bewoonster van 90 jaar. Deze woning wordt gestookt met gaskachels;
mevrouw wil niets weten van centrale
verwarming. De thuishulp verleent
assistentie. De oude dame heeft last
van een gillende rookmelder. Maar in
de rookmelder zit geen batterij en hij
is stuk. Het is de CO2 melder die piept
zonder aanleiding. Ook die is stuk en
bovendien verkeerd gemonteerd: op een
hoogte van 2 meter. Ary legt geduldig
uit waarom zo’n melder op 1 meter van
de grond moet zitten. Het levensgevaarlijke koolmonoxide is namelijk zwaarder
dan lucht. Tegen de tijd dat het gas op 2
meter hoog aankomt, liggen de bewoners al buiten westen. Ary’s advies: even
naar de DHZ-winkel of de Action.

Tussenstop
Werkplaats
Als er tijd overblijft, pakken de servicemedewerkers klussen op die acuut
zijn aangemeld. Vandaag
staat er geen in de app,
dus kunnen we even langs
bij de werkplaats, tevens
magazijn. Hier staan rijen
deuren, toiletpotten, gereedschappen
en bakken met allerlei ijzerwaren. Ook
is er een zaagruimte en een verfhok.
De zeven servicemedewerkers houden
zelf hun werkruimte op orde. Opruimen,
schoonmaken, aanvullen - de groep is
helemaal zelfvoorzienend. Planning,
ondersteuning en supervisie gebeu-

De Connected app op de telefoon toont
Ary’s volgende klus.

De bus van achteren,
compleet met gecertificeerde trapleer.
Alles heeft z’n vaste plek
in de bus.

Klus 4 - Lekkende
wasmachinekraan
Alweer de laatste klus
van deze ochtend. In
een zojuist verhuurde woning aan de
Grahamstraat lekt de badkamerkraan.
De bewoner is nog aan het inruimen;
overal staan verhuisdozen. Nu we er
toch zijn, kunnen we ook iets doen aan
de wc? Die doet er een kwartier over om
het waterreservoir te vullen. Dat is al het
tweede membraantje van deze ochtend. Terwijl Ary de reparaties uitvoert,
lichten we aan de nieuwe bewoner de
vele voordelen van het Solide abonnement toe. De bewoner is overtuigd, dus
belt Ary direct zijn gegevens door naar
kantoor. Iedereen blij.
Op de terugweg naar kantoor vraag ik
Ary hoe hij het contact met bewoners
ziet, antwoordt hij: “Ach weet je, de
huurder betaalt onze salarissen.” En zo
zit dat.

ren vanuit het kantoor aan de Lange
Nieuwsstraat. Daar checken de mannen
regelmatig in, zodat ze weten wat er
speelt in het bedrijf. Maar de werkplaats
is hún domein.

Priscilla en Ary zijn geboren en getogen
in IJmuiden.

Voor € 5,32 per maand verlost
van kopzorg
Met een Solide serviceabonnement
hoeft u maar te bellen en Ary of zijn
collega staat bij u op de stoep.
Deze klussen vallen eronder:
lekkende kranen, gebarsten
spiegels, kapot sluitwerk en
elektrische storingen. Materialen,
arbeidsloon en voorrijden - alles is
inbegrepen. Kijk voor alle voorwaarden op www.wbvelsen.nl en
meld u meteen aan. Zit u ook zeker.
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Ruim 55 jaar aan de Lange Nieuwstraat

“De buurt ziet mij wel zitten!”
We hebben afgesproken rond koffietijd. Mevrouw van den Eynde (94)
doet zelf open. Ze bedankt voor de
bloemen en nodigt me verder. Ik loop
de opgeruimde doorzonwoning in.
We nemen plaats aan de tafel bij het
raam.
Dit is de vaste stek van mevrouw van
den Eynde. Hier heb je een mooi uitzicht
op de drukke straat. Regelmatig groeten
voorbijgangers haar en zij zwaait vrolijk
terug. Mw. van den Eynde: “Als ik eens

Zó kent de buurt mevrouw van den Eynde.
buurt natuurlijk erg zien veranderen.
Soms wordt het er beter op in haar
ogen, maar niet altijd: “Moet je dat dak
boven de winkelgalerij nou zien. Het lijkt
wel een zwembad. Vroeger was daar
een gezellig pleintje waar altijd van
alles te doen was. En dat helmgras in
die perken, dat is toch géén gezicht. Ik
zie liever een bloemetje.”

De vaste stek van mevrouw van den
Eynde, met haar krant en haar puzzel.
een middagje weg ben, valt dat meteen
op. Toen ik de auto wegdeed, gaf mijn
dochter me een buskaart. Ik stap voor
de deur in en laat me naar Hoofddorp of
Amstelveen rijden. Zit ik onderweg lekker naar buiten te kijken. Ik ga ook het
liefst alleen. Dan word ik niet afgeleid.”

Liever een
bloemetje
De aanleiding voor
dit bezoek: mevrouw
van den Eynde woont
hier al ruim 55 jaar.
Sinds december 1963
om precies te zijn. In
die jaren heeft ze de

Op de schoorsteen
de foto’s van (achter)
kleinkinderen.

Goed met de buren
Wat is haar recept om goed oud te
worden? Mw. van den Eynde heeft het
antwoord op die vraag direct paraat:
“Gezond blijven, altijd lachen en goed
omgaan met je buren. Daar heb ik ook
altijd veel geluk mee gehad. Niet alleen
met de geboren IJmuidenaren, maar ook
met nieuwkomers uit andere landen.
Iedereen groet elkaar, en we staan voor

“Ik kan bijna voor de deur instappen.”
elkaar klaar als het nodig is. Als ik de
vuilniszak voor de deur zet, brengt mijn
buurman hem voor me weg.” De dagelijkse boodschappen doet ze zelf, en ze
kookt haar eigen maaltijden.
In die 55 jaar heeft ze één keer geklaagd bij Woningbedrijf Velsen. Over
de troep in het steegje achter haar huis.
Die actie was succesvol: “De volgende
dag was het opgeruimd!”

Ouderencoach Jeanny Beerkens:

“U kunt mij altijd bellen!”
In 2017 startte de proef met de Ouderencoach. Sindsdien heeft Jeanny
Beerkens ruim 40 oudere bewoners
begeleid naar een woning die beter
bij hen past. “Van al mijn taken geeft
dit werk mij de meeste voldoening!”
Bent u 70 jaar of ouder? Denkt u wel
eens aan verhuizen? Dan kan ouderencoach Jeanny Beerkens u verder helpen.
Zij begeleidt onze oudere huurders in het
doorschuiven naar een meer geschikte
huurwoning binnen ons bestand.

Voor wie is de ouderencoach
bedoeld?
Jeanny: “Ik help huurders van Woningbedrijf Velsen die in een woning wonen
met een trap. Dat kan een trap zijn om de
woning te bereiken, of een trap binnen
de woning. Het gaat altijd om mensen
die alleen wonen en er is ook een bovengrens aan het inkomen. Met hen ga ik op
zoek naar een woning die beter past bij
hun nieuwe situatie.”

Hoe werkt een ouderencoach?
Jeanny: “Meestal horen bewoners via via
wat ik doe en dan bellen ze op. Ik kom altijd eerst op huisbezoek. We praten over
hun reden om te verhuizen en over hun
wensen voor een andere woning. Daar
gaan we dan over in gesprek.”

Waarom denken oudere mensen
aan verhuizen?
Jeanny: “Oudere mensen gaan zich bezinnen als ze slechter ter been worden.
Traplopen gaat moeizaam, of ze worden
onzeker na een val of een ziekte. Als je
‘s nachts je bed uit moet en je voelt je te
wiebelig om weer naar boven te gaan.
Het kan ook zijn dat het huis of de tuin
te groot zijn geworden om bij te houden.
Soms spreken ze vrienden of kennissen
die goed zijn geholpen.”

tegenop. In de praktijk blijkt zo’n verhuizing wel mee te vallen. Zeker als de hele
familie helpt met inpakken en sjouwen.
Maar voor het zo ver is, zijn we al snel
een half tot een heel jaar verder.”

Is dat niet lastig werken voor
een Ouderencoach?
Jeanny: “Nee hoor, wij hebben géén haast
en we zetten niemand onder druk. Mijn
aanbod is trouwens geheel vrijblijvend. Ik
kan veel regelen, maar alleen als mensen
dat ook echt zelf willen. Ze mogen mij
altijd bellen als ze twijfels krijgen. Welzijn
en het woonplezier staan voorop.”

Hoe tevreden zijn bewoners met
het eindresultaat?
Jeanny: “Ik hoor alleen maar positieve
berichten. Laatst kwam een oudere
dame mij na een jaar nog een bosje
bloemen brengen. Dat zijn van die momenten... daar doe ik ‘t voor.”
Overweegt u ook om te verhuizen? Maak
een afspraak met ouderencoach Jeanny
Beerkens en bespreek uw mogelijkheden: 0255 566 218.

Hoe lang duurt het voor er een
nieuwe woning is gevonden?
Jeanny: “Dat gaat meestal niet zo vlot.
Mijn klanten krijgen voorrang, maar ze
moeten ook wennen aan het idee van
verhuizen. Daar zien mensen vaak erg
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De Wijkbeheerders
In sommige buurten heeft Woningbedrijf Velsen
een sociaal wijkbeheerder. De wijkbeheerder is veel
in de wijk te vinden en is vaak op pad. Daarom is er
voor gekozen om geen vaste spreekuren meer te
houden. Ze hebben in de wijken genoeg te doen! U

kunt uiteraard nog wel altijd terecht bij de wijkbeheerder voor vragen, advies of ondersteuning.
Wilt u de wijkbeheerder spreken?
Spreek ze aan in de wijk of maak telefonisch of per
e-mail een afspraak.

Sociaal wijkbeheerders
Michiel Deiman
(Velsen-Noord en in IJmuiden De Noostraat, Lorentzstraat,
Gijzenveltplantsoen en Moerbergplantsoen)
Breesaperhof 20 Velsen-Noord
telefoon: (0251) 293589 of 06-51312453
spreekuur alleen na telefonische afspraak
m.deiman@wbvelsen.nl
dinsdag vrij

Rob Dijkmans
(Zeewijk en Oud IJmuiden)
Zeewijkplein 278 IJmuiden
telefoon: (0255) 754801 of 06 – 20426091
spreekuur alleen na telefonische afspraak
r.dijkmans@wbvelsen.nl
maandag (alleen oneven weken) en vrijdag vrij

Danny de Lange
(Duinwijk , Radarstraat, Grahamstraat en
Oud IJmuiden)
Zeewijkplein 278 IJmuiden
telefoon: (0255) 754801 of 06-51514459
spreekuur alleen na telefonische afspraak
d.de.lange@wbvelsen.nl
vrijdag vrij

Solide…woonplezier verzekerd!
Een groot deel van het onderhoud
waar u zelf verantwoordelijk voor
bent, regelen wij voor u – als u een
Solide abonnement heeft. Zo’n
abonnement kost u slechts € 5,32
per maand.
Met solide komt u nooit meer voor
onverwachte kosten te staan.
Want u betaalt geen materiaal of voorrijkosten.
Twijfelt u wat er moet gebeuren? Weet u niet of de
reparatie onder Solide valt?

Neem contact op met ons, dan helpen wij u verder.
Als extra hebben wij nu in het pakket alle glasschade opgenomen. Is er een raam kapot gegaan? Die
schade valt onder het Solide abonnement.

Lid worden?
Wilt u weten wat Solide u te bieden heeft? U kunt
alle informatie vinden op www.wbvelsen.nl. Daar
kunt u zich ook direct aanmelden als lid. U kunt ook
bellen met ons klantcentrum op (0255) 56 65 66.

Bewonerscommissie De Planeet:

“Wij wonen in een paradijs
met gebruiksaanwijzing.”
De Planeet is een appartementengebouw in de
Eenhoornstraat. Het complex omvat 4 woonlagen met 47 woningen voor 55-plussers. De
bewonerscommissie is een van de actiefste
binnen Woningbedrijf Velsen. We spreken met
voorzitter Ad de Vries en secretaris Wim Nieuwenhuis (Alice van Leeuwen en Nico Vinke zijn
niet bij dit gesprek).

duurt dat een dag. Hetzelfde geldt voor koelte in de
zomer. Bovendien zijn de vaste kosten erg hoog.
Daar voeren we nu al 7 jaar processen over tegen
de leverancier, DeeneD. Het eerste proces verloren
we, maar het hogere beroep hebben we gewonnen. Sinds 2018 ligt onze zaak bij de Hoge Raad.”
Wim: “Spannend, want er die kan nu elk moment
uitspraak gaan doen.”

Ad woont hier nu 7 jaar, Wim zelfs al vanaf de oplevering van het pand in 2009. Beiden hebben bestuurlijke ervaring vanuit hun werkverleden. Op de
vraag wat hen drijft om zich in te zetten voor hun
medebewoners, hebben ze glashelder antwoord:
“Gemeenschapszin!”

Kost zo’n rechtszaak niet heel veel geld?
Ad: “Ja, maar het gerechtshof in Amsterdam heeft
DeeneD veroordeeld tot alle kosten. Woningbedrijf
Velsen steunt ons in het proces tegen Deened.
Tja, dat is trouwens ook wel een staaltje gemeenschapszin. Samen sta je altijd sterker!”

Hoe is dat zo ontstaan?
Ad: “Ik kwam hier wonen als betrekkelijke jonge
weduwnaar, ik was toen 64. Gaandeweg leerde ik
mijn buren kennen. De meesten zijn van de generatie ‘niet klagen maar dragen’. Daar heb ik respect
voor, en mededogen.” Wim vult aan: “Onze bewonerscommissie bestaat uit 4 leden. Wij vinden
het belangrijk dat de bewoners elkaar en ons leren
kennen. Daarom organiseren we tweemaal per jaar
een bijeenkomst voor alle bewoners. In januari de
nieuwjaarsreceptie en in juli een barbecue. Ik beleg
regelmatig een middagje met lichte klassieke muziek. En Ad doet veel klusjes voor bewoners.”

Waarom is het belangrijk dat medebewoners jullie kennen?
Ad: “Dan weten ze ons te vinden als ze iets nodig
hebben. Kleine klusjes knappen we zelf op, zoals
een lamp vervangen of de tv opnieuw inregelen.
Voor andere dingen bellen we Woningbedrijf Velsen. Wij hebben uitstekende contacten met de onderhoudsmonteurs en de woonconsulenten.” Wim:
“Met de woonconsulent overleggen we tweemaal
per jaar om de lopende zaken door te spreken. Dat
werkt perfect.”

Ad de Vries en Wim Nieuwenhuis met de dossiers
van de jarenlange rechtszaak tegen DeeneD.

Dus jullie wonen hier in een klein paradijsje?
Ad: “Je zult ons niet horen klagen, maar dit gebouw
heeft ook een makke. Dat heet WKO (warmte/koude) installatie. Deze installatie werkt anders dan
de reguliere verwarming met een thermostaat en
draaiknop.. De installatie reageert anders op de
thermostaat. Als je ‘t 2 graden warmer wilt hebben,
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Oplossing puzzel juni 2019
De uitkomst van de puzzel is antwoord B
De bon gaat dit keer naar dhr. Holst uit IJmuiden.

Nieuwe puzzel

Lever de uitslag in bij Woningbedrijf Velsen voor 1 februari 2020 per mail,
post of persoonlijk. De winnaar ontvangt een cadeaubon van € 25,--.

Wegwijzer
Woningbedrijf Velsen

Colofon
Regionale Geschillencommissie
Woningcorporaties
Kennemerland en IJmond

Inhoud

Antwoordnummer 1872, 2000 WC Haarlem
www.wbvelsen.nl / Heeft u een klacht?

Productie en vormgeving

Reparatieverzoeken

Huurdersraad

Beeld

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

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

Woningbedrijf Velsen / Harry Brockhus

CV-en geiserstoring

Buurtbemiddeling

Breman - 0800 - 020 17 73

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

(0255) – 566 566
info@wbvelsen.nl
www.wbvelsen.nl
Postbus 279 – 1970 AG IJmuiden

Woningbedrijf Velsen / Harry Brockhus

www.indrukmakers.nl

