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Ik ben Pierre Sponselee en ben alweer 6 maanden interim directeur  

bestuurder bij Woningbedrijf Velsen. Ik vervang Rogier van der Laan 

totdat hij weer terugkomt. Steeds meer begin ik de gemeente Velsen  

te ontdekken. Een gemeente met een enorme variëteit aan wonen.  

Het dorpse Driehuis, het schaduwrijke Santpoort of het stevige  

Oud IJmuiden aan de haven, om maar een paar kernen te noemen.  

Ik denk dat veel gemeenten in Nederland deze diversiteit in wonen 

graag zouden hebben.

Iedere kern heeft zijn eigen geschiedenis. Zo had de Tweede Wereld-

oorlog grote impact op IJmuiden. De Duitsers legden langs de hele kust 

verdedigingswerken aan. Dit deden ze om een invasie van de geallieer-

den te voorkomen. In IJmuiden sloopten de Duitsers in 1942 meer dan 

3.000 woningen. 

De voorgangers van Woningbedrijf Velsen slaagden erin om na de  

oorlog in korte tijd duizenden woningen te bouwen.  

Vooral portiek-etagewoningen. Veel van die woningen zijn hard aan 

onderhoud toe. En misschien moeten we sommige woningen slopen. 

We moeten nu dus voor heel veel woningen plannen maken. We hebben daar de samenwerking met 

de gemeente hard voor nodig. Daarom sloten we met de gemeente een overeenkomst (zie pagina 11). 

Maar we maken de plannen ook samen met u, de bewoners.

Alleen plannen maken is natuurlijk niet genoeg. We voeren die plannen ook uit, zodat u in een goed en 

betaalbaar huis woont. Nu, maar ook in de toekomst.

 

Pierre Sponselee 

Een sterke stad bouw je samen
Woningbedrijf Velsen startte 2021 met een frisse blik op haar maatschappelijke taak. Natuurlijk 

zijn wij nog steeds gewoon verhuurder van betaalbare huurwoningen. Maar de afgelopen jaren 

veranderde de wereld waarin wij werken flink. 

Het is u niet ontgaan: er is een tekort aan betaalbare huizen. Veel mensen die een huis hebben, 

wonen te klein, te groot of te duur. Of in een huis dat niet geschikt is als je ouder wordt. Veel van 

onze woningen vragen om verbetering. En er is meer. In 2050 hebben we geen woningen meer die 

verwarmd worden met aardgas. En de administratieve verplichtingen van een corporatie voor de 

overheid stegen enorm. En weet u dat we jaarlijks 3 maanden van alle huurinkomsten moeten  

afdragen aan Den Haag?

Dat houdt ons niet tegen. Wel hebben we een 

nieuwe koers nodig. In februari voerden we digi-

tale gesprekken met onze Huurdersraad en onze 

medewerkers. Over betaalbaar en passend wonen, 

leefbare buurten en wijken en duurzaamheid. 

Open, eerlijke en respectvolle gesprekken. Over 

wat waardevol is. Wat mist. En wat nodig is. Daar 

gaat u meer van horen en zien. Dat doen we niet 

alleen; u bent heel belangrijk voor ons. Niet alleen 

als huurder, maar ook als partner. Want een sterke 

stad bouw je samen. Met bewoners, ondernemers, 

gemeente, aannemers, zorgpartijen, welzijn,  

politie en alle andere betrokkenen.



3

Proefproject Zeewijk gestart

Gratis energiecoach thuis 
Wilt u thuis energie - en dus kosten! - besparen? Na een energie-advies van 

Energiek Velsen bespaart u al snel tientallen tot honderden euro’s per jaar. 

Zeewijk bijt de spits af met 250 wonin-

gen. De proef is in april 2021 van start 

gegaan in de Bellatrixstraat, het Plei-

adenplantsoen en de Eridanusstraat. 

250 huishoudens kregen eerst een brief 

in de bus en daarna een energiecoach 

aan de deur. Martijn Mewe van Energiek 

Velsen: “Bij ons werken nu 30 vrijwillige 

energiecoaches, allemaal inwoners van 

Velsen. De overheid betaalt de kosten 

van de coaches. Want de uitdaging om 

minder energie te verbruiken gaat ons 

allemaal aan.”

Een halfuurtje aan de  

keukentafel

Aan de hand van een praktische vragen-

lijst loopt de energiecoach samen met 

u de woning door. Moet hij daarvoor 

overal in uw huis rondkijken?  

Martijn Mewe: “Nee hoor, het gesprek 

vindt gewoon aan de keukentafel plaats. 

De uitkomst is een goed uitvoerbaar 

stappenplan. Daarmee kun je stap voor 

stap zelf je woning verbeteren. En ener-

gie, dus geld, besparen natuurlijk.”

Behalve deskundig advies hebben de 

coaches ook cadeaus bij zich: spaar-

lampen, radiatorfolie, tochtstrippen en 

een VVV-bon van 15 euro. Daarmee kunt 

u zelf energiebesparende materialen 

aanschaffen.

Energie besparen:  

leuk en winstgevend
Het mooiste cadeau dat de energiecoach bij zich geeft, zijn frisse ideeën. Energiebesparing 

is echt niet zo moeilijk. Vaak moet je alleen even op het idee komen. Hier alvast drie tips.

Niet wachten tot de bel gaat? 

Vraag nu zelf uw energiecoach aan: 

www.energiekvelsen.nl/

vraag-een-energiecoach

Minder warm water

Bijna 20 procent van de gasrekening 

gaat op aan warm water in douche en 

keuken. Warm water zorgt voor  

15 procent van de CO2 uitstoot.  

Met simpele ingrepen bespaart u flink, 

zónder comfort in te leveren:

•  laat de warmwaterkraan niet langer of 

harder lopen dan nodig;

•  zet een waterbesparend mondstuk of 

doorstroombegrenzer op je keuken-

kraan - kost een paar euro en bespaart 

jaarlijks het dubbele;

•  heeft u een boiler? Zet hem op 60 gra-

den en doe hem uit tijdens vakanties.

[bron: diverse websites, waaronder 

Wikipedia]

Licht en gordijnen

Als het minder tocht in huis, vervliegt er 

minder warmte. Tochtstrips helpen uw 

energierekening te laten dalen en minder 

CO2 uit te stoten. Kijk ook eens of uw 

gordijnen niet over de radiator hangen, 

want dan stookt u voor de ramen.  

En hangen in uw hele woning al 

LED-lampen?

Radiatorfolie plakken

Bij bijna alle radiatoren verdwijnt een 

groot deel van de warmte via de bui-

tenmuur. Om de warmte beter binnen 

te houden, plak je radiatorfolie tegen de 

muur achter de radiator of op de ach-

terkant van de radiator zelf. De energie-

coach heeft gratis radiatorfolie bij zich.



“Iedereen praat vrijuit met 

elkaar; heel verfrissend...!”
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Het is waarschijnlijk de laatste keer dat we elkaar wegens corona niet persoonlijk kun-

nen treffen. Via Zoom lukt dat gelukkig wel. Voorzitter John van Opijnen en vicevoorzit-

ter Peter van Oorschot lichten de laatste ontwikkelingen in en rond wonen in Velsen toe.

Website Huurdersraad  

vernieuwd

Onze website heeft een facelift ge-

kregen. Onder aansturing van raadslid 

Cor Klinge is gekozen voor een nieuwe 

opmaak met een frisse uitstraling. De 

inhoud is gestroomlijnd en je vindt er 

als bezoeker sneller de weg. Cor coördi-

neert ook de content voor de Facebook-

pagina van de Huurdersraad. Het aantal 

volgers groeit gestaag. Neem daar ook 

eens een kijkje. Of bezoek de website: 

www.huurdersraad-wbvelsen.nl.

Herintreder in de 

Huurdersraad

Na een pauze van 

ruim vijf jaar is Thea 

Kistemaker weer terug 

in de raad. Zij gaat 

extra aandacht geven 

aan de begeleiding van 

de bewonerscommis-

sies. Thea’s jarenlange 

ervaring met de behartiging van bewo-

nersbelangen komt hier goed van pas.

Koerssessies: verademende 

openheid

Afgelopen winter heeft Woningbedrijf 

Velsen een serie bijeenkomsten georga-

niseerd om de koers van het bedrijf voor 

de komende jaren te bespreken. De op-

zet van deze ‘koerssessies’ mag gerust 

vernieuwend heten. John van Opijnen: 

“Kijk, Woningbedrijf Velsen maakt 

natuurlijk al jarenlang plannen. Daarbij 

werden wij als vertegenwoordiging van 

de huurders wel betrokken, maar nog 

nooit zoals tijdens deze sessies. Dit keer 

maakten wij als bewoners echt actief 

deel uit van de beraadslagingen, samen 

met medewerkers van het woningbe-

drijf. En iedereen praatte vrijuit, zonder 

blad voor de mond.”

Peter vult aan: “Per onderwerp schoven 

steeds twee leden van de Huurdersraad 

aan tafel. Óók, en dat is best bijzonder, 

bij de rapportages en de adviezen aan 

het managementteam. Zo zijn we tot 

gezamenlijke standpunten gekomen 

over betaalbaarheid, duurzaamheid, 

leefbaarheid en passendheid. Ja, wij 

vonden dit een heel verfrissende manier 

van samenwerken.”

John: “Er wordt nu écht naar de huur-

ders geluisterd. We krijgen positieve 

reacties op voorstellen die we aandra-

gen vanuit onze ervaring in de wijken. 

Bijvoorbeeld het idee van community 

planning: bewoners al in de tekenfase 

laten meepraten over bouwprojec-

ten.” Peter: “Of het idee om vrouwen 

nadrukkelijk te vragen om hun inbreng 

te geven. Dat leidt tot betere plannen, 

die zich vertalen in méér woonplezier. 

En daar is het ons toch allemaal om te 

doen?”

Wordt vervolgd... kijk maar op de  

website en op Facebook.

Zoomen met de Huurdersraad. Links-

boven op het scherm: John van Opijnen, 

onder in beeld: Peter van Oorschot 

(rechtsboven: uw redacteur).



Oplevering appartementen  

Orionweg: dit najaar
U zag het vast al, het schiet op met de 

bouw van de woontorens aan de Orion-

weg. In totaal komen er drie woontorens 

met in totaal 94 woningen. Hillen en 

Roosen bouwt de torens in opdracht 

van Woningbedrijf Velsen. In de kleinste 

toren komen 21 koopwoningen. Eigenaar 

Hillen en Roosen verkocht inmiddels 

alle koopwoningen. In de twee andere 

torens komen 73 sociale huurwoningen. 

Eind van dit jaar hopen we dat de drie 

woontorens klaar zijn en bewoond. 

Op dit moment bereiden we de verhuur 

van de 73 woningen voor. Door corona 

en alle maatregelen die daarbij horen, 

kunnen we nog geen datum prikken 

voor een kijkdag.  

We zoeken nu uit hoe we deze wonin-

gen toch kunnen laten zien aan moge-

lijke nieuwe huurders. Wij verwachten 

de woningen aankomende zomer aan te 

bieden via MijnWoonservice.nl. 

Heeft u interesse in een nieuwbouw-

woning aan de Orionweg? Houd dan de 

website van Mijn Woonservice goed in 

de gaten.  

Meer informatie staat ook op onze  

website: www.wbvelsen.nl/projecten. 
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Veiligheid voorop:  

Woningbedrijf Velsen plaatst  

5.600 rookmelders 

Vanaf 1 juli 2022 moeten alle  

gebouwen in Nederland rookmelders 

hebben. Voor nieuwe gebouwen was 

die regel er al. En ook voor gebou-

wen die gebouwd zijn vanaf 2003. 

Op iedere verdieping waar mensen 

wonen moeten rookmelders hangen. 

Natuurlijk gaan wij snel zorgen  

voor die rookmelders.  

Niet alleen omdat het moet,  

maar ook omdat wij uw veiligheid 

belangrijk vinden.

Woningbedrijf Velsen heeft 57 gebou-

wen die gebouwd zijn voor 2003. Een 

woning kan meerdere verdiepingen en/

of meerdere kamers hebben. Dus we 

rekenden uit dat we 5.600 rookmelders 

nodig hebben. Een deskundig bedrijf 

hangt de 5.600 rookmelders voor ons 

op. De planning is dat we deze zomer 

starten met het ophangen. Natuurlijk 

krijgt u altijd eerst bericht, voordat we 

langskomen met de rookmelder(s).  

Als bewoner betaalt u hier niets voor.

Indruk van hoe de 

woontorens aan de 

Orionweg worden



6

Aan het werk: 

drie grote projecten  
onder de loep

Woningbedrijf Velsen vernieuwt de komende 10 jaar een groot deel van haar woningen. Als dat kan, willen we het 

sneller voor elkaar krijgen. Vooral de woningen die tussen 1950-1990 zijn gebouwd. We zorgen dat het weer goede, 

prettige, betaalbare en verduurzaamde woningen worden. Dat doen we samen met onze bewoners.  

En met onze partners: aannemer de Toekomstgroep in de Rivierenbuurt en bouwbedrijf Ooijevaar voor de  

Sam Vlessinghof en de Lorentzstraat. Met elkaar zorgen we voor verbeterde en betaalbare woningen, die duurzaam 

zijn en voldoen aan de toekomstige woonwensen. Voor de verbeteringen vragen we een huurverhoging die overeen-

komt met de vergoedingentabel van de Woonbond. Hier leest u hoe we het aanpakken bij drie projecten.

Sam Vlessinghof:  

comfortabeler, schoner en een moderne uitstraling

Hier willen we jaarlijks 100 ton CO2 

besparen. Dat is evenveel als 5.000 

bomen per jaar opnemen. Tegelijk 

met het groot onderhoud aan het Sam 

Vlessinghof, verduurzamen we het 

gebouw en de woningen. Wij vinden 

het belangrijk om ons daarvoor in te 

zetten. We verbeteren de kwaliteit van 

de woningen en het gebouw. Door alle 

isolerende maatregelen gaan de wonin-

gen van gemiddeld energielabel E naar 

energielabel A. Na de zomer starten we 

met dit onderhoud.

Wat gaan we doen

De bewoners krijgen nieuwe kozijnen 

met isolatieglas, een nieuwe voordeur, 

elektrisch bedienbare zonneschermen, 

een nieuwe badkamer en keuken (als 

die niet recent is vervangen) en mecha-

nische ventilatie. Ook vervangen we de 

balkonhekken en privacy-schermen. We 

isoleren de daken, gevels en kruipruimte 

en moderniseren de liften en algemene 

ruimtes. We maken een compleet nieu-

we entree en de bovenste verdieping 

voorzien we van een luifel. Ook plaatsen 

we zonnepanelen op het dak. Zo heb-

ben de bewoners van Sam Vlessinghof 

straks een mooi, energiezuinig, veilig en 

comfortabel thuis.

Investeren in mensen

Woningbedrijf Velsen maakte afspraken 

met bouwbedrijf Ooijevaar over de men-

sen die de werkzaamheden uitvoeren. 

Ooijevaar laat een deel van het werk 

doen door mensen die langere tijd niet 

aan het werk kwamen, om wat voor 

reden dan ook. Wij vinden het belangrijk 

dat zij werk(ervaring) krijgen. Dat steun-

tje in de rug helpt hen hopelijk vooruit.

Meer weten over onze projecten? Ga naar www.wbvelsen.nl/projecten

Indruk van hoe het 

Sam Vlessinghof wordt
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Lorentzstraat:
fijner, veiliger en duurzaam 

Rivierenbuurt:
duurzaam en opgefrist 

Ook het gebouw met 58 appartementen 

aan de Lorentzstraat gaan we aanpak-

ken. We zijn nog druk met de aannemer 

in gesprek, maar een aantal dingen 

staat al vast. Zo isoleren we de gevels en 

het dak en plaatsen we zonnepanelen. 

We vervangen de kozijnen met ramen en 

deuren in alle appartementen en  

iedereen krijgt een videofoon. Boven-

dien verwijderen we de gaskachels en 

komt er een nieuwe verwarmingsinstal-

latie. Daardoor woont iedereen straks 

veiliger en comfortabeler. Ook richten 

we het binnenterrein opnieuw in; we 

sluiten het af waardoor het veiliger 

wordt. De komende tijd werken we de 

plannen verder uit met de Huurders 

Advies Groep (HAG). Die is onlangs  

opgericht na een oproep aan de bewo-

ners. De HAG gaat ook meedenken over 

de aankleding van het gebouw.  

We informeren de bewoners van de  

Lorentzstraat nog vóór de zomervakan-

tie over de plannen.

Dit is een groot project waar we bij 223 

eengezinswoningen de zolder isoleren, 

zonnepanelen plaatsen en mechanische 

ventilatie aanbrengen. Ook krijgen alle 

bewoners een nieuwe voordeur, wordt 

buiten alles geschilderd en voegen we 

de slechte gevels opnieuw. Als de werk-

zaamheden straks klaar zijn, hebben 

alle woningen een A-label. We zijn al in 

februari 2021 gestart. Door een week 

vorst hebben we enige vertraging opge-

lopen. Sommige werkzaamheden liggen 

daardoor nog niet helemaal op schema. 

Hier werken we aan; we verwachten 

snel verbetering. Inmiddels hebben we 

al 70 zolders geïsoleerd, 85 woningen 

gevoegd en bij 55 woningen zonnepa-

nelen geplaatst. Dat wél.

Indruk van hoe de 

Lorenzstraat wordt
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Bewonersgroep zet jarige Lange Vlak in ‘t zonnetje:

“We worden steeds  

professioneler... en doller!”
Lange Vlak is een plein met 71 appartementen in 3 galerijflats en een rijtje eengezinswoningen. 

Er wonen veel senioren, maar ook jonge gezinnen. De woningen werden precies 50 jaar  

geleden opgeleverd. Zo’n gelegenheid voor een feestje laat de actieve bewonerscommissie 

niet ongemerkt voorbijgaan. 

Al sinds 2017 organise-

ren de bewoners allerlei 

evenementen voor hun 

buurt. Van borrels en 

barbecues tot rommel-

markten en buurtbingo’s. 

Opgewekt opperhoofd 

van de 5-koppige 

bewonerscommissie is 

Betty Sleurink. Betty: “Natuurlijk hadden we allerlei plannen 

voor ons 50-jarig jubileum. De meeste konden niet doorgaan 

vanwege corona. Met steun van het woningbedrijf hebben we 

nu toch een paar leuke dingen georganiseerd voor de buurt.” 

Mokken met hartjes

Op tafel staat een mok met een foto van het Lange Vlak erop. 

Drie leden van de bewonersgroep vullen de mokken met sui-

kerhartjes en bezorgen ze bij alle buren. Op 29 maart, de dag 

waarop de eerste bewoner ooit de sleutel kreeg, trakteren ze 

iedereen ook nog op zelfgebakken cupcakes. Betty: “Zodra het 

kan, halen we alle feesten in.”

Tastbare saamhorigheid

Betty’s man Freek vult aan: “We organiseren niet alleen fees-

ten, hoor. We zijn er ook voor elkaar als iemand het moeilijk 

heeft of om boodschappen te doen als dat niet meer gaat. De 

saamhorigheid is hier echt voelbaar.” Betty: “Soms zijn men-

sen uit andere wijken een beetje jaloers, omdat wij het hier 

zo gezellig hebben met elkaar. Dan zeg ik: begin gewoon met 

iets te organiseren. Het is leuk om te doen en je krijgt er zóveel 

voor terug! In het begin vroegen wij ons ook af of we de buurt 

wel mee zouden krijgen. Nou, dat is reuze meegevallen. We 

ontvangen van alle kanten steun en bijdragen.”

De winnende tuin 

van Jaap en  

Marianne  

van der Kolk

Spectaculaire  

balkons

Op Witte Donderdag 

waren Gudy van Veen 

en Simone Bes van 

Woningbedrijf Velsen 

te gast op het jarige 

Lange Vlak.  

Gudy: “Je proeft direct 

de betrokken sfeer.  

Het enthousiaste  

bewonerscomité weet 

er steeds weer een feestje van te maken. Corona is hier 

geen spelbreker. Het comité organiseerde een wedstrijd 

‘balkon, tuin en galerij versieren’.  

Gudy en Simone mochten jureren op originaliteit, inzet en 

het verweven van het cijfer 50.  

Simone: “Géén gemakkelijke opgave, want er waren veel 

fraaie bijdragen!” Uiteindelijk won de tuin van Jaap en  

Marianne van der Kolk - een goedgevulde mand met  

lekkers. Van harte!

‘Alles voor wat extra verbinding’
In de centrale hal van De Orion is sinds april een serie bijzondere foto’s te bewon-

deren. Bewoonster Nel Luiken bedacht het project en voerde het zelf uit. Met wat 

hulp van Woningbedrijf Velsen.

Nel Luiken: “Ik vond de hal van ons complex een beetje kaal. Toen kwam corona en  

zagen we elkaar nauwelijks meer. Fotografie is mijn grote hobby, dus ik ben foto’s gaan 

maken in IJmuiden. Vooral in de haven. Met steun van mijn medebewoners en van het 

woningbedrijf heb ik 11 foto’s opgehangen in de hal. Zo’n project zorgt voor extra contact. 

Dat is broodnodig in deze tijd.”



Marwin Albers, technisch adviseur:

“Inwerken was even een dingetje...”

“Na 4 jaar op de servicebus ben ik benoemd tot technisch  

adviseur. Ik inspecteer allerlei soorten onderhoud;  

het dagelijkse onderhoud maar ook bijvoorbeeld na  

verhuizingen. Een col-

lega zou me inwerken, 

maar die viel ineens 

zelf uit door ziekte. 

Omdat wij toch bij de 

mensen in de woning 

moeten werken, heb 

ik bijna niet thuisge-

zeten. En bleef bij ons 

ook geen werk liggen. 

Natuurlijk passen we 

consequent alle voor-

zorgsmaatregelen toe; 

wij nemen corona zeer 

serieus. Niemand in 

onze servicedienst van 

7 man is nog positief 

getest op corona.  

Best iets om trots op te 

zijn, ja.” 9

Uw Woningbedrijf in coronatijd
Ook in coronatijd verhuizen mensen, gaan dingen stuk en zit u met vragen. Daarom blijven wij voor u aan het werk, 

ook al missen we de dagelijkse contacten. En soms moeten we onze dienstverlening iets anders organiseren. 

Brandy Vermeer, Klant Contact Centrum:

“Wij helpen mensen graag op weg, ook elkaar”

“Ik ben op 1 oktober 2020 gestart. Alleen de eerste twee 

weken was ik op kantoor, inwerken. Ik ben toen met iedere 

collega een dagje meegelopen om de kunst af te kijken. 

Sindsdien werk ik thuis, ook een nieuwe ervaring. Wij zijn 

er om onze bewoners te helpen. Dat geeft mij veel voldoe-

ning. Ik heb mijn jeugd in IJmuiden doorgebracht, dus ik ken 

de volksaard. Direct, vlot gebekt en zonder kapsones, dat 

bevalt mij wel. Verder geniet ik van de collegialiteit onder-

ling. Iedereen doet z’n best om er iets moois van te maken 

en we organiseren allerlei activiteiten, ook online.”

Jan Willem Harteveld,  

sociaal wijkbeheerder Zeewijk:

“Ik hoor bij de geluksvogels”

“Ik startte in coronatijd als wijkbeheerder. Snel mijn collega’s 

leren kennen, dat gaat nu niet. Ook het contact met bewoners 

is anders. Wij mogen maximaal twee huisbezoeken per dag 

afleggen, maar de praktijk is hardnekkig. Soms moet je toch 

even naar binnen om een technisch probleem in te schatten. 

Alles natuurlijk op afstand en met mondkapje. Want het laat-

ste wat ik wil, is mensen besmetten. Ik prijs me wel gelukkig 

dat ik naar buiten mag en m’n werk kan doen. Thuiszitten valt 

mensen zwaar, dat merk je aan alles. We krijgen korte lontjes, 

en we hebben sneller last van elkaar.”

Laura Bakker, incassomedewerker:

“Dan is ‘t vreemd stil op kantoor”

“Soms ben ik een van de weinigen op kantoor.  

Het gebouw is dan vreemd stil. Mijn werk is incasso.  

Als bewoners niet kunnen internetbankieren, komen ze 

pinnen. Ik ben ook een tijdje uitgeweken naar Zeewijk,  

zat ik met een pinautomaat in het kantoortje van de 

wijkbeheerder. Omdat ik 

mijn collega’s nog niet 

allemaal persoonlijk ken, 

weet ik soms niet waar 

ik met een bepaalde 

vraag terecht kan. Dat is 

lastig, maar thuiswerken 

heeft ook z’n voordelen. 

Thuis kan ik rustig aan 

iets werken, zonder te 

worden gestoord.”
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Extra druk op Buurtbemiddeling

Korte lontjes, lange tenen

“Sinds januari 2021 draaien we over-

uren. Naarmate mensen ‘t zwaarder 

te verduren krijgen, verdragen ze 

minder van elkaar.” 

Aan het woord is Martine Heeremans, 

coördinator van Buurtbemiddeling Vel-

sen. Daar kunnen mensen terecht als ze 

in aanvaring komen met hun buren.  

“Of liever eerder, bel ons vóór je ruzie 

krijgt,” corrigeert Martine.  

50% méér aanvragen

“Tijdens de eerste lockdown was het 

juist rustig. Dat had misschien te maken 

met het gevoel van saamhorigheid; dat 

we er samen het beste van probeerden 

te maken. Over heel 2020 bleef het 

aantal aanvragen gelijk aan 2019. Maar 

sinds januari van dit jaar is het erg druk 

bij ons; 50% méér aanvragen. Niet al-

leen in Velsen hoor, overal in Nederland. 

Ik snap dat ook wel. Ouders die thuis-

zitten met jonge kinderen, of die naast 

grote gezinnen wonen. Niet de deur uit 

kunnen vanwege corona, maar wél je 

werk zien af te krijgen. Landerige pubers 

die geen kant op kunnen. Ga er maar 

aan staan. Logisch dat je dan sneller ge-

irriteerd raakt, over dingen die je anders 

misschien niet eens had opgemerkt.”

Hoe hebben jullie het werk  

aangepast?

Martine: “Normaal doe ik eerst een  

intake. Daarna gingen er dan twee 

buurtbemiddelaars op bezoek, eerst bij 

de melder en dan bij de andere partij.  

De intake doe ik nog steeds, per tele-

foon, en daar blijft het meestal even bij. 

We hebben een wachtlijst, want meer 

aanvragen en minder bemiddelaars. 

Sommigen zijn zelf kwetsbaar, anderen 

wonen met mensen uit de risicogroep. 

Toch vragen we bewoners om zich wél 

te melden. Liefst voordat ‘t uit de hand 

loopt. Een telefoontje met mij kan ook  

al helpen.”

Komen jullie nog wel bij de 

mensen thuis?

Martine: “Liever niet, in verband met 

corona. De eerste gesprekken doen 

de bemiddelaars per telefoon. Daarna 

nodigen ze beide partijen uit in een 

buurthuis. Daar kun je elkaar corona- 

veilig ontmoeten. Elkaar persoonlijk 

spreken is belangrijk. We zijn altijd blij 

als buren nog met elkaar willen praten. 

Meestal zijn beide partijen ook wel 

bereid om wat water bij de wijn te doen. 

Het belangrijkste is dat buren elkaars 

situatie ook een beetje leren begrij-

pen. Dan merken ze dat het vaak geen 

rottigheid is, maar eerder onvermogen. 

Bovendien: het helpt al dat je elkaar wat 

beter leert kennen. Dan wil je ook meer 

van elkaar verdragen.”  

Heeft u ook behoefte aan een stevig 

gesprek met de buren? 

Kijk op www.buurtbemiddelingvelsen.nl 

voor meer informatie.

Heel belangrijk: in gesprek blijven met elkaar.”
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Woningbedrijf Velsen en gemeente Velsen:  

samen met u op weg naar 
een ‘nieuw’ IJmuiden 
U las vast al eens iets over de  

gebiedsvisie ‘van Pont tot Park’.  

De gemeente denkt namelijk na over 

hoe ze IJmuiden aantrekkelijker kun-

nen maken. Door winkels en horeca 

te concentreren in het centrum. Door 

bijvoorbeeld hoogbouw en meer wo-

ningen te bouwen op andere plekken. 

En meer nadruk te leggen op alle 

mooie plekken van IJmuiden. Denk 

daarbij aan de duinen, het kanaal, 

de zee en de haven. Die ideeën gaan 

ze uitwerken in plannen. Samen met 

allerlei partners. En ook de inwoners 

van IJmuiden betrekken ze daarbij.

Samenwerkingsovereenkomst

In maart ondertekenden de gemeente 

Velsen en Woningbedrijf Velsen (WBV) 

een samenwerkingsovereenkomst. 

De overeenkomst gaat vooral over het 

plangebied Van Pont tot Park. Dat ge-

bied komt grotendeels overeen met de 

wijken IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid 

en het Stadspark. De overeenkomst 

onderstreept ook de aandacht op het 

verbeteren van de kwaliteit van de wo-

ningen in heel IJmuiden. 

Een betaalbare, goede en duurza-

me woning voor onze bewoners

Een groot deel van de woningen van WBV 

is van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het 

vraagt steeds meer inspanning om deze 

woningen te onderhouden. Ook voldoen ze 

vaak niet aan de eisen van duurzaamheid. 

Dat betekent dat we tot 2030 heel druk 

zijn met het verbeteren en vernieuwen 

van veel van onze woningen. Dat doen we 

natuurlijk samen met de bewoners. Het 

belangrijkste bij deze verbeterslag is dat 

de woningen betaalbaar blijven. Maar ze 

worden ook duurzaam. En ze voldoen aan 

toekomstige woonwensen. In sommige si-

tuaties betekent dat renovatie en verduur-

zaming. Op andere plekken het slopen van 

oude woningen om nieuwe te bouwen.

Kortom, we gaan samen met u en 

allerlei andere partijen een pad in van 

10 à 20 jaar. Dat leidt ons naar een 

vernieuwd IJmuiden dat van ons alle-

maal is. Naar een stad waar we straks 

nóg trotser op zijn dan nu het geval is.  

En waar u fijn woont.

Pierre Sponselee (interim directeur Woningbedrijf Velsen) en Floor Bal 

(wethouder gemeente Velsen) met de samenwerkingsovereenkomst
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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.indrukmakers.nl

Beeld 

Woningbedrijf Velsen / Harry Brockhus 

Filippine Puzzel 

We zijn overweldigd door de grote hoeveelheid inzendingen van de puzzel in het vorige magazine. De juiste oplossing 

was Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Vanwege de grote hoeveelheid inzendingen hebben we deze keer  

2 winnaars getrokken: N. Bensallam (puzzel gemaakt door haar zoontje van 9) en N. en Y. Veldman (puzzel  

gemaakt door hun dochter van 6). Er wordt contact opgenomen met jullie voor de uitreiking van de prijs.

Oplossing puzzel december 2020   

Vul de antwoorden op onderstaande vragen horizontaal (van links naar rechts) in. U ziet van boven naar beneden 

in de gekleurde vakjes de oplossing van de puzzel. Stuur de oplossing in voor 1 september. De uitslag van de puzzel 

leest u in de volgende uitgave. Alle antwoorden op de vragen vindt u in dit magazine.

Omschrijving:

1.  Bij welk gebouw gaan we 100 ton CO2 besparen nadat 

groot onderhoud plaatsvond en we verduurzaamden?

2.  Aan welke weg leveren we dit najaar  

nieuwbouwappartementen op?

3.   Hoe heet de organisatie waar je een afspraak  

kunt maken met een energiecoach?

4.   Hoe heet de buurt waar we 223 eengezinswoningen 

opfrissen en verduurzamen?

5.   Wat ondertekenden Pierre Sponselee en Floor Bal  

in maart 2021?

6.   Waar is Martine Heeremans de coördinator van?

7.   Wat is de voornaam van de interim directeur van  

Woningbedrijf Velsen?

8.   Sam Vlessinghof, Lorentzstraat en Rivierenbuurt zijn 3 

grote ….. die we in dit magazine onder de loep nemen.

9.   Van …. tot Park.

10.  Hoe heet het plein in IJmuiden dat dit jaar 50 jaar  

bestaat? En waar dit jaar allerlei activiteiten door de  

bewonersgroep worden georganiseerd.

11.  Hoe heet het virus waar we al meer dan een jaar mee te 

maken hebben?

12.  Hoe heet de raad die hoopt dat ze dit keer voor het  

laatst online vergaderd heeft? En die de huurders van 

Woningbedrijf Velsen vertegenwoordigt.

Lever de uitslag in bij Woningbedrijf Velsen voor  

1 september 2021 per mail, post of persoonlijk.  

De winnaar ontvangt een cadeaubon van € 25,-.
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