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Liever op een ander lijstje!

RTL onderzocht de kwaliteit van de Nederlandse sociale huurwoningen. Over het algemeen is  

die kwaliteit behoorlijk goed. Maar een aantal corporaties heeft veel woningen die dringend aan  

onderhoud toe zijn. RTL maakte daar een lijst van. 

We weten dat veel van onze woningen op korte termijn onderhoud 

nodig hebben, zeker de woningen uit de wederopbouwperiode.  

Dan nog is het flink schrikken als je ziet dat we op de lijst van RTL op  

de tweede plaats staan. We zien dat vooral als extra aanmoediging  

om door te gaan met de keuzes die we maakten afgelopen jaar.  

Zodat we meer projecten uit kunnen voeren. Dat is nodig. Ik verwacht 

dat u daar komend jaar al voorbeelden van ziet. 

Gelukkig gebeurt er nu ook al het een en ander. In dit magazine leest 

u hoe we samen met bewoners en omwonenden en de gemeente het 

plan ontwikkelen voor de Waal- en Dolfijnstraat. 

We besloten de Maasstraat en de Ostadestraat te gaan slopen.  

Dat doen we pas over een aantal jaar. We moeten eerst verder zijn  

met de Waal- en Dolfijnstraat. Dus nu eerst nieuwe woningen  

toevoegen, voordat we verder slopen. Als we dat niet doen, lopen de 

wachttijden voor huurwoningen nog verder op.

We slopen niet alleen. Bij Sam Vlessinghof vindt groot onderhoud 

plaats en de voorbereidingen voor het groot onderhoud van de  

appartementen aan de Lorentzstraat zijn bijna klaar. Begin volgend  

jaar starten we daar. U leest erover in dit magazine.

Ik zou het lijstje van projecten die we voorbereiden nog een stuk langer kunnen maken.  

Belangrijker is dat u de komende jaren ziet dat Woningbedrijf Velsen daadwerkelijk de plannen  

uitvoert. Want ons belangrijkste doel is dat u in een fijn huis woont. Dat u tevreden bent over  

uw woning. Als ons dat lukt de komende jaren, verdwijnen we vanzelf van het lijstje van RTL.  

Dat is fijn voor u en voor ons.

Ik wens u een gezellige decembermaand, mooie kerstdagen en een gezond en liefdevol 2022!

 Pierre Sponselee 

Werk in Uitvoering bij 150 woningen 

In de woningen van Zandershof krijgen de badkamers, keukens en toiletten een grondige  

opknapbeurt. Aannemer Etro start begin 2022 met het werk. In december komen ze bij bewoners 

langs om alles persoonlijk uit te leggen. Het gaat hier om 78 woningen - 16 eengezinswoningen  

en 62 appartementen.

 

Ook in de drie woonblokken van De Elta in Santpoort-Zuid knappen we de 

badkamers, keuken en toiletten flink op. De bewoners van 72 portiekwoningen 

aan het Van den Bergh van Eysingaplantsoen krijgen in december bezoek van 

aannemer Biltz. Zij nemen dan de werkzaamheden door met de bewoners. 

Begin 2022 start de uitvoering. 
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‘Welkom terug, Thea!’
Na een pauze van 12 jaar is Thea Kistemaker weer terug in de Huurdersraad.  

Tussen 2000 en 2008 was zij de krachtige motor achter de oprichting van bewoners-

commissies bij Woningbedrijf Velsen. “Daar houd ik mij nu opnieuw mee bezig. Zo ben 

ik samen met collega Miep actief betrokken bij de nieuwbouw Waal/Dolfijnstraat.  

Ik ga dus gewoon verder met de dingen waar ik vroeger ook mee bezig was. Leuke  

bijeenkomsten, trouwens. Op 26 oktober was er een presentatie van de resultaten.  

Die is goed ontvangen. Met alle nieuwe ideeën kunnen de bouwers verder met de  

ontwikkeling van een aansprekend gebouw waarin het fijn is om te wonen.”

Zo, en nu dóórpakken...!

De Huurdersraad houdt nauwlettend de vinger aan de pols 

bij de uitvoering van de prestatieafspraken tussen bewoners, 

gemeente en Woningbedrijf Velsen. Na jaren van stagnatie 

ligt er nu weer een ambitieus plan. In het gebied tussen (veer)

Pont en (stads)Park moet het woningbedrijf een flink aantal 

woningen verbeteren door sloop/nieuwbouw en renovatie. 

Het aantal sociale huurwoningen (met betaalbare huren) 

moet gelijk blijven. Voorzitter van de Huurdersraad John van 

Opijnen loopt er warm voor, maar hij blijft ook kritisch: “Dat 

hele plan moet binnen 10 jaar klaar zijn. Ik ben er superblij 

mee, maar ik heb eerder plannen voorbij zien komen. Samen 

met Woningbedrijf Velsen houden we stoom op de ketel,  

zodat de politiek geen roet meer in het eten kan strooien.  

Dit is de tijd om dóór te pakken!”

‘Het moet een treintje worden, met wagonnetjes’

Collega-raadslid Peter van Oorschot vult aan: “Via Thea en 

Miep horen we goede berichten over de aanpak van het eerste 

project, Waal/Dolfijn. Woningbedrijf Velsen betrekt de  

bewoners al vroeg bij de bouwplannen. Ze luisteren echt naar 

hun inbreng. Het gekke is: de meningen en wensen lopen 

helemaal niet zo ver uiteen. Mensen verlangen heus geen 

extreme dingen. Maar bijvoorbeeld wel graag een uitstekend 

balkon, zodat je lekker in de zon kunt zitten. Zonder zo’n malle 

hoge drempel waar je je nek over breekt. Gewoon, praktisch. 

Het is een spannend verhaal, want als deze pilot slaagt, dan 

willen we dat ze alle projecten zo gaan doen. Als een trein-

tje, met allemaal wagonnetjes. En de locomotief, die zijn wij 

samen!”

Informatie van uw Huurdersraad

Bent u geïnteresseerd in informatie van uw Huurders-

raad? Wij verspreiden elke drie maanden een Nieuws-

bericht. Ontvangt u dat nog niet? Stuur dan nu een mail 

naar info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl en u komt op 

de mailinglijst. Wij gebruiken de mailinglijst alléén voor 

verspreiding van Nieuwsberichten en andere belangrijke 

zaken voor huurders van Woningbedrijf Velsen.

Voorkom onverwachte kosten bij schade
U huurt een woning van Woningbedrijf Velsen. Wij rege-

len voor uw woning een opstalverzekering. Die dekt alles 

dat (nagel)vastzit aan uw woning. Denk aan muren, dak, 

keuken, badkamer en toilet. Maar uw inboedel valt niet 

onder de opstalverzekering! De inboedel verzekert u zelf 

met een inboedelverzekering.

Wij raden onze huurders aan altijd een inboedelverzekering 

af te sluiten. Want schade aan uw spullen en eigendom kost 

vaak veel geld. Denk aan de schade door brand, storm en 

water, ook als het niet uw schuld is. Dus lekt bijvoorbeeld 

de regenpijp? Komt er stuifsneeuw onder uw dakpannen of 

stroomt het bad over bij uw bovenburen? Heeft u daardoor 

plekken in het plafond of staat het laminaat bol? De schade 

valt onder uw eigen inboedelverzekering. Bent u niet verze-

kerd? Dan krijgt u niets betaald. 

Inboedel

Met inboedel bedoelen we uw eigen spullen. Dus bijvoorbeeld 

uw meubels, kleding en gordijnen. Maar ook uw behang, 

laminaat of verf op de muren als u dit zelf aanbracht.

Let op!

Verzekeraars hanteren allerlei polisvoorwaarden.  

Die veranderen ze soms ook. Let daarom op dat het 

‘primair huurdersbelang’ is gedekt. Vraag dat na bij uw 

verzekeraar en laat het bevestigen in een brief of e-mail. 

Dan weet u zeker dat u goed bent verzekerd.

Inboedelverzekering met 

primair huurdersbelang

Paste u zelf iets aan in uw wo-

ning dat vastzit? Of nam u het 

over van een vorige huurder? 

Zoals nieuwe vloerbedekking 

of behang, een nieuwe keuken 

of tegels in de badkamer? Die 

zaken zijn uw eigendom. Ze 

vallen niet onder de opstal-

verzekering maar onder het 

‘primair huurdersbelang’ van 

uw inboedelverzekering. 



: IJmuiden klaarstomen voor de toekomst

‘We staan hier voor  
een enorme operatie.’ 
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In 10 jaar tijd 2.800 woningen slopen en herbouwen. Dat is de opdracht van 

gebiedsontwikkelaar Michiel Schipper van Woningbedrijf Velsen. “Als ik over 

11 jaar met pensioen ga, moet hier alles klaar zijn. Kortom, een droombaan.”

Met strand, haven en duinen is IJmui-

den een prima plek om te wonen. Daar 

heb je natuurlijk wel goede woningen 

voor nodig. Zoals in Oud-IJmuiden en 

Zeewijk, daar is de afgelopen jaren veel 

verbeterd. Maar tussen de pont en het 

Stadspark heeft de tijd 70 jaar stilge-

staan. Dat gebied wordt de komende 

10 jaar ingrijpend 

vernieuwd.  

En Woningbedrijf 

Velsen speelt 

daarin een  

belangrijke rol.

‘De helft van 

ons bezit is  

versleten’

Michiel Schipper:  

“Zo’n 2.800 

woningen in het 

gebied zijn van 

Woningbedrijf 

Velsen. Dat is bijna 

de helft van ons 

woningbezit.  

Die woningen zijn 

van vlak na de oor-

log. De kwaliteit is 

slecht, ze zijn  

totaal versleten. 

De bewoners 

stoken zich arm 

en het sanitair is niet meer van deze 

tijd. Waar we woningen goed kunnen 

opknappen, doen we dat natuurlijk. 

Maar in veel complexen loont dat niet 

de moeite. Die moeten we slopen en 

beter terugbouwen; er zit niets anders 

op. We weten dat dat nogal wat voor de 

bewoners betekent. En moeten natuur-

lijk goed voor hen zorgen.” 

Hoe gaat dat in z’n werk?

Michiel Schipper: “Samen met de  

bewoners zoeken we naar mooie oplos-

singen. Natuurlijk heeft ook de gemeen-

te Velsen veel invloed op de plannen.  

Wij willen straks evenveel sociale  

huurwoningen overhouden als nu. 

Daarnaast komt er plaats voor betaal-

bare koopwoningen en woningen met 

een middelhoge huur, zeg rond  

900 euro per maand. In de Waal- en 

Dolfijnstraat zijn we al begonnen.  

Daar maken twee oude flats met  

80 woningen binnenkort plaats voor 

nieuwbouw.”

Hoe betrek je de bewoners  

bij zo’n operatie?

Michiel Schipper: “1,5 jaar voordat we 

beginnen, krijg je als bewoner van het 

complex bericht. Dan bespreek je met 

ons wat je wilt. Weg uit de buurt of 

straks terugkeren naar de nieuwbouw. 

Verhuizen is nooit leuk, en heen en weer 

naar een wisselwoning al helemaal niet. 

Wat kan helpen, is als je zelf invloed 

hebt op wat er gaat gebeuren.  

Daarom organiseren we participatie-

bijeenkomsten. Daar luisteren we naar 

de dromen van bewoners over hun 

woonomgeving. Die nemen we heel 

serieus. Goede informatie helpt ook.  

We beloven geen dingen die we niet 

kunnen waarmaken. De enige belofte 

die ik doe: zodra ik iets echt zeker weet, 

weten de bewoners het ook.”

Meer informatie over Van Pont tot Park 

en het project Waal/Dolfijnstraat:

• www.velsen.nl/pont-tot-park

• www.wbvelsen.nl/waaldolfijn

Michiel Schipper



Piet en Gre van Deudekom

‘Blij met de mensen die  
nu de kar trekken’
“Laten we eerlijk wezen, dit project verdiende géén schoonheidsprijs. 

Eerst zou onze flat gerenoveerd worden. Dus moesten wij tijdelijk ver-

huizen naar een wisselwoning. Dat deed behoorlijk pijn, want we hadden 

onze woning zelf prachtig gerenoveerd. Een eigen CV geïnstalleerd, de 

keuken uit laten breken, mooie vloer erin. Maar toen we goed en wel 

vertrokken waren, ging de renovatie ineens niet meer door. Hadden we 

daar nog jaren kunnen wonen! Nee, wij voelden ons echt belazerd, kan ik 

je verzekeren. Terwijl ik nota bene in de bewonerscommissie zat.”
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(oud) bewoners, de Huurdersraad, en geïnteresseerden praten samen met 

mensen van Woningbedrijf Velsen en de gemeente Velsen over belangrijke 

onderwerpen.

Waal/Dolfijnstraat

“Gelukkig zit er nu een nieuwe ploeg 

bij het woningbedrijf. Met hen is de 

samenwerking uitstekend; er waait ge-

woon een andere wind. We hebben een 

fatsoenlijke wisselwoning gekregen, 

maar we willen straks zeker terugke-

ren. Van de themabijeenkomsten, waar 

wij actief aan deelnemen, worden we 

behoorlijk positief. Ze mogen hier ook 

wel wat moois neerzetten, want dit is 

een prachtlocatie: zoveel licht, vlakbij 

het bos - de entree van de wijk vanaf 

de Herenduinweg. En zoals we er nu bij 

betrokken zijn, dragen wij daar graag 

aan bij.” 
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Kiki Rokx & Wouter Vastenouw

‘Genieten zolang ‘t er nog is’ 
Als je in de verlaten Waal/Dolfijn flat het smalle trappenhuis oploopt, vier trappen omhoog,  

zijn de verwachtingen niet hoog gespannen. Maar schijn bedriegt, want achter de voordeur  

gaat een riante doorzonwoning schuil. Binnen staan nog enkele onuitgepakte verhuisdozen.  

Op de tafel ligt een 3d-puzzel van 1.000 stukjes. Het uitzicht is adembenemend.

Kiki: ‘Mensen adviseren ons, dat we ons 

moeten inschrijven als woningzoekenden. 

Misschien moeten we dat binnenkort 

maar eens doen.”

Wouter Vastenouw (30):

“Ik huur hier tijdelijk sinds begin van 

dit jaar, via de anti-kraak organisatie 

Alvast. Zojuist ben ik verhuisd naar deze 

woning op de vierde en vijfde etage. 

Met een zee van ruimte, twee balkons 

en een dakterras. Zo ruim heb ik nog 

nooit gewoond, maar zodra ze dit gaan 

slopen moeten we vertrekken. Met veel 

plezier hebben we deelgenomen aan 

de droomsessies waarin het nieuwe 

bestemmingsplan wordt gevormd. In 

eerste instantie hadden we geen weet 

van de sessies, omdat de uitnodigingen 

voor de sessies niet waren aangekomen 

bij de bewoners van het gebouw. Geluk-

kig liepen we toevallig langs de infor-

matietent die voor een dag tussen de 

gebouwen was opgesteld. Daar waren 

we welkom met onze eigen stoeltjes.”

Wat leverde dat op, voor jullie 

en voor de buurt?

Wouter: “Wij kunnen actuele informatie 

geven, bijvoorbeeld over gehorigheid. 

Bovendien heb ik via de anti-kraak de 

laatste jaren op veel verschillende plek-

ken gewoond. Die ervaring is ook wat 

waard. Ik vind het erg leuk dat ik iets 

kan bijdragen aan een sociale woonom-

geving. Dat hier straks wordt gedacht 

aan plekken waar bewoners elkaar 

vanzelf ontmoeten. Ook al woon ik hier 

zelf straks niet meer.”

Vriendin Kiki Rokx (29) vult aan:  

“Wij hebben elkaar in deze flat ontmoet. 

Ik heb een eigen woning, ook tijdelijk, 

een paar verdiepingen lager. Eind okto-

ber waren we op de presentatie van het 

kader voor de herbouw. Daarin waren 

alle wensen van (ex-)bewoners ver-

werkt. Leuk om ook onze eigen ideeën 

daarin te herkennen. Dat was trouwens 

de ervaring van alle deelnemers; er is 

echt naar ons geluisterd.“

En hoe moet ‘t nu verder, als 

straks de flat tegen de vlakte 

gaat?

Wouter: “Wij denken dat de sloop nog 

wel even op zich laat wachten, maar 

daarna zoeken we een plek waar we 

samen kunnen wonen. Dat valt niet mee 

tegenwoordig. Kopen is peperduur en 

de wachtlijsten zijn overal ellenlang. 

Maar we vinden wel weer wat.”

 

Foto’s van de Waal/Dolfijn droomsessies in de hal.



Dinsdag 7 september ondertekenden 

Pierre Sponselee, interim directeur- 

bestuurder van Woningbedrijf Vel-

sen, en John van Opijnen, voorzitter 

van de Huurdersraad, een samen-

werkingsovereenkomst.  

Wat betekent deze samenwerkings-

overeenkomst in de praktijk?

7

Woningbedrijf Velsen en de Huurdersraad 

ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

pak van sloop/nieuwbouwprojecten;

- sociaal wijkbeheerders met bewoners 

de wijk in gaan om te kijken waar 

dingen goed lopen en wat beter kan. 

Denk aan thema’s als veiligheid en 

toegankelijkheid.

De komende tijd gaan we de samen-

werkingsovereenkomst verder invullen.

UNIC Samenzijn met blok A-B-C

Van de Bewonerscommissie

Het nieuwbouwcomplex UNIC aan de 

Lange Nieuwstraat bestaat alweer 2,5 

jaar. In het eerste jaar richtten we een 

bewonerscommissie op én maakten we 

een groepsapp aan voor bewoners van 

alle drie de gebouwen. 

Die groepsapp bleek een schot in de 

roos. Hij zorgt voor meer onderling con-

tact tussen de bewoners, maar is ook 

heel praktisch. Bijvoorbeeld als iemand 

een sleutel vindt in de lift of opmerkt 

dat de lichten van een geparkeerde auto 

nog aanstaan. 

In het voorjaar van 2020 werd het - ook 

bij ons - stil door de pandemie. Pas in 

oktober van dit jaar konden we eindelijk 

een kennismakingsochtend organiseren 

bij Brasserie Blauw aan het Velserhof. 

Daarbij werd ook de firma Photoflyer 

ingeschakeld. Die zorgde dat alle  

bezoekers direct een polaroidfoto in een 

eigentijds jasje mee naar huis kregen - 

als aandenken aan de gezellig ochtend.

Zulke bijeenkomsten gaan we zeker 

vaker organiseren!

De Huurdersraad samen met Pierre 

Sponselee: “De puzzelstukken vallen in 

elkaar.”

John van Opijnen, voorzitter van de  

Huurdersraad en Pierre Sponselee,  

interim directeur-bestuurder Woning-

bedrijf Velsen met de samenwerkings-

overeenkomst. 

Dat Woningbedrijf Velsen en 

de Huurdersraad met elkaar 

samenwerken. Dat ze elkaar 

informeren en betrekken. En 

samen optrekken bij zaken die 

belangrijk zijn voor de huurders. 

Ook de samenwerking met de 

bewonerscommissies komt 

aan bod in de overeenkomst. 

Een bewonerscommissie is 

een groep bewoners van één 

gebouw. Ze vertegenwoordigt 

alle huurders uit dat gebouw 

en komt op voor de belangen van deze 

huurders. Alle huurders van het complex 

kunnen zich aansluiten bij de bewo-

nerscommissie.

De samenwerkingsovereenkomst bete-

kent in de praktijk onder andere dat:

- minstens twee keer per jaar overleg-

gen worden georganiseerd tussen 

bewonerscommissies, woonconsu-

lenten en sociaal wijkbeheerders van 

Woningbedrijf Velsen;

- de Huurdersraad vier keer per jaar 

overlegt met de directeur-bestuurder, 

bijvoorbeeld over huurbeleid en de aan-
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Iris Berghuis Corinna Leeflang

Nieuwe collega’s in ons Klant contact centrum

Klaar om u verder te helpen
Ons werk draait om goed wonen voor onze huurders. 

Daar hoort bij: goed bereikbaar zijn, u vriendelijk te 

woord staan en u snel verder helpen. Dat maakt onze  

medewerkers van het Klant contact centrum onmisbaar. 

We stellen u graag twee nieuwe collega’s voor.

Iris Berghuis (26)

“Gooi mij maar in ‘t diepe!”

“Ik werk hier pas, dus ik ben nog volop aan het leren.  

Wij zijn vaak de eersten die je als bewoner te spreken 

krijgt als er een probleem is. Natuurlijk weet ik nog niet 

alle antwoorden, maar ik doe wel m’n uiterste best om 

goede informatie te geven. Als dat lukt, als ik iemand echt 

kan helpen... daar krijg ik dus een kick van.”

Corinna Leeflang (27):

“Ik zit hier om mensen te helpen.”

“Voorheen werkte ik in de horeca en bij de corona-testlijn. 

Wat ik hier zo leuk vind, is dat ik echt iets kan betekenen voor 

mensen. Al was het maar door goed te luisteren. En dan sa-

men een oplossing te vinden waar iemand verder mee kan. 

Of goed door te verwijzen, bijvoorbeeld naar ‘Mijn Woonser-

vice’ als mensen zich willen inschrijven voor woonruimte.”

Let op: oplichters actief in Velsen!

De servicedienst van Woningbedrijf Velsen

Onlangs kregen we enkele meldingen 

van bewoners die bezoek kregen van 

oplichters. Mensen die zich voordoen 

als medewerkers van Woningbedrijf 

Velsen, maar het niet zijn. Ze proberen 

zo bij huurders binnen te komen en 

spullen van u te stelen.  

De een doet zich voor als aannemer die 

een reparatie komt uitvoeren. De ander 

zegt dat hij de meterstanden komt op-

nemen. Weer een ander zegt dat hij een 

rookmelder komt plaatsen. 

Ary Krokkee Chris RoossienGido van Wetering Hugo RaaveMarco Wortman Ron Zweiphennig Rene Schade

Let op:

Stuurt Woningbedrijf Velsen iemand bij 

u langs voor een reparatie of onder-

houd? Dan kondigen wij dat altijd vooraf 

aan. Ook kan diegene zich altijd legiti-

meren. Dat betekent dat hij/zij een pasje 

van Woningbedrijf Velsen kan laten zien 

met zijn foto en naam erop. Dus vraag 

om legitimatie!

Datzelfde geldt voor aannemers en 

servicemonteurs. Vraag hen om een 

legitimatiepasje van hun bedrijf. Laat 

ze niet zomaar binnen. Ook al lijkt het 

heel vertrouwd en hebben ze een goed 

verhaal. 

Twijfel

Twijfelt u? Laat de persoon buiten 

wachten, sluit de deur en bel Woning-

bedrijf Velsen om het te controleren. 

Onze mensen maken daar nooit een 

punt van.

Hieronder ons team van mensen die bij 

u langs kunnen komen voor een repara-

tie. Houd dit bij de hand, dan kunt u het 

controleren.
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Jonge buren aan de Velserduinweg
Aan de Velserduinweg in IJmuiden heeft Woningbedrijf Velsen samen met 

jeugdhulpaanbieder Parlan een thuis voor 7 jongeren gebouwd. Het gaat om 

een woonvoorziening voor 4 jongeren. In het gebouw zitten ook 3 studio’s 

voor jongeren die leren om zelfstandig te wonen. 

Zijn de buren ook welkom voor 

een bezoekje?

Jamal: “Begin december zijn we ver-

huisd. Ik ben voor de verhuizing met een 

jongere bij de directe buren langsge-

gaan. Deze persoonlijke kennismaking 

stelden ze op prijs en een paar buren 

komen in januari op de koffie.  

Bij de omwonenden hebben we een 

verhuiskaart in de bus gedaan. Als ze 

meer willen weten over ons, dan vertel-

len we ze graag wat we doen. In januari 

is de officiële opening. De wethouder en 

interim directeur-bestuurder van Wo-

ningbedrijf Velsen komen ons huis dan 

officieel openen. We hebben er zin in!”

De jongeren in de leeftijd van 12 tot  

18 jaar wonen er net. Parlan biedt  

24 uur per dag begeleiding. De jon-

geren komen uit onze regio, maar ze 

woonden even ergens anders. Om 

allerlei redenen konden ze (tijdelijk) niet 

bij hun ouders wonen. Natuurlijk is het 

fijn om nu weer in hun eigen omgeving 

te wonen en naar school te gaan. Ook 

zijn ze dan weer in de buurt van ouders, 

broers en zussen en vrienden. We spra-

ken met een van de jonge bewoners en 

begeleider Jamal El Mansour van Parlan. 

Vanwege de privacy brengen we de 

jongere niet herkenbaar in beeld.

Wat is er zo bijzonder aan dit 

thuis voor 7 jongeren?

Jamal el Mansour: “Wij proberen zoveel 

mogelijk een normale thuissituatie te 

creëren voor jongeren. Kleinschalig en 

‘zo gewoon mogelijk’ dus en met bege-

leiding die is afgestemd op de jongeren. 

De jongeren gaan bij ons gewoon naar 

school of ze volgen een stage. Als dat 

even niet lukt, werken we er stapje 

voor stapje naartoe. We gaan soms 

zelfs mee tot in de klas. Jongeren die 

het eerder op school niet bolwerkten, 

beginnen dan met een uurtje per dag, 

met begeleiding.”

Wat merken om-

wonenden van 

deze voorziening?

Jamal: “Niet meer dan 

van een ander groot 

gezin in de straat. Het 

zijn pubers, net als 

de andere kids in de 

straat. Als ze gedoe 

veroorzaken, bijvoor-

beeld hun fiets tegen 

je raam zetten, spreek 

je ze aan. En kom je 

er niet uit, dan weet je 

ons te bereiken.  

De deur is open, en we 

zijn altijd te bellen.  

Wat helpt: weet dat wij het contact  

met de buren erg op prijs stellen.” 

Ingrid* (17): “Voor 

mij is dit echt een 

belangrijke stap. 

In mijn studiootje 

woon ik zelfstan-

dig: boodschappen 

doen, koken, wassen, 

schoonmaken.  

En zorgen voor mijn 

huisdiertjes: twee 

cavia’s en 12 vissen.”

Mona* (16): “Ik heb hier vlak om de 

hoek gewoond, dus ik ken de buurt 

goed. Op mezelf wonen is een 

sprong in het diepe, maar je kunt 

wel altijd om assistentie vragen.  

En ik heb konijn Robijn, natuurlijk.” 

* Om privacy-redenen vermelden we 

niet de echte namen van bewoners.

Benedenverdieping Velserduinweg



Stand van zaken bouwprojecten

Woningbedrijf Velsen 
bouwt dóór

Lorentzstraat nu snel van start:  
58 appartementen krijgen een gemiddeld 
energielabel A 

40 Sociale huurappartementen in Santpoort-Zuid 

Ruim 70 % van de bewoners stemde in met het onderhouds-

plan voor de Lorentzstraat. Dit betekent dat de werkzaam-

heden doorgaan! Dat vinden wij super, want we vernieuwen 

zowel de binnenkant als de buitenkant van het gebouw en 

de woningen. De oude gaskachels maken plaats voor een 

moderne verwarmingsinstallatie: klaar voor het toekomstig 

Warmtenet.

Op het dak komen zonnepanelen. Alle woningen krijgen eigen 

zonnepanelen toegewezen. Zo hebben bewoners straks direct 

voordeel van de energie die ze opwekken. Naast allerlei an-

dere werkzaamheden, sluiten we ook het binnenterrein af en 

gaan dat totaal vernieuwen.

Alles bij elkaar wordt de Lorentzstraat mooier,  

veiliger én duurzamer

Eind dit jaar starten we met de modelwoning. Begin 2022 

begint het grote werk. Rond oktober 2022 is alles klaar.

Woningbedrijf Velsen bouwt 40 sociale huurappartementen 

aan de Bloemendaalseweg in Santpoort-Zuid. De woningen 

zijn verdeeld over twee gebouwen van drie lagen, die met  

een loopbrug zijn verbonden. Daartussen bevindt zich een 

gezamenlijke binnentuin. 

Het plan omvat 12 tweekamerappartementen en 28 drie-

kamerappartementen. Alle woningen hebben een balkon of 

terras en een privéberging. Ze zijn bereikbaar met een lift.

FKG Architecten ontwierp dit project. Ze hebben veel 

rekening gehouden met de omgeving. De nieuwbouw staat 

in een groene ruimte, omgeven door hagen, wilde beplanting 

en duinrellen*. De sfeer en de rust van het duinlandschap zijn 

sterk voelbaar binnen en buiten het gebouw. In de gevels wor-

den natuurlijke en duurzame materialen als baksteen en hout 

gebruikt in lichte geel/beige tinten. Die sluiten mooi aan op de 

zandkleur van het duingebied. De bakstenen krijgen dezelfde 

kleurtoon als de villa’s.

Eind 2021 vragen we de bouwvergunning aan. Zodra de 

vergunning binnen is, starten we met de voorbereidingen van 

de bouw. De verwachting is: eind 2022 starten met de bouw, 

eind 2023 opleveren. De woningen zijn bestemd voor de nor-

male sociale verhuur en worden aangeboden via  

Woonservice.
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Indruk van hoe het woongebouw aan de Lorentzstraat wordt.

Indruk van de nieuwbouw 

in Santpoort-Zuid.

*Duinrellen zijn korte, snelstromende beekjes met water dat uit de bodem omhoog komt in de duinen. Dat water loopt naar land dat lager ligt. Het water is zoet en helder.
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Sam Vlessinghof:  
84 woningen van 
energie label E naar A 
De werkzaamheden aan het Sam Vlessinghof schieten lekker 

op. Meer dan de helft van de woningen is inmiddels van  

binnen klaar. Deze woningen hebben een nieuwe keuken, 

badkamer, kozijnen en hekwerken gekregen. De bedoeling is 

dat alle appartementen vóór de kerst van binnen klaar zijn.

Hierna gaan de werkzaamheden nog wel even door.  

De algemene ruimtes, gangen en trappenhuizen, worden nog 

opgeknapt. Het gebouw krijgt ook een mooie nieuwe entree 

met luifel. 

Het Sam Vlessinghof wordt ruim vóór de bouwvakantie 2022 

opgeleverd.

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

Orionweg: 73 duurzame 
huurwoningen klaar
De nieuwe woningen in de 2 woontorens aan de Orionweg in IJmuiden zijn allemaal verhuurd. Hiermee heeft  

Woningbedrijf Velsen 73 huishoudens geholpen aan een nieuwe comfortabele, duurzame huurwoning. Op een  

schitterende plek: centraal gelegen, net achter de duinen. 

Risanne de Vries is dolblij  

met haar nieuwe woning:  

“Het uitzicht is echt prachtig!  

Als ‘s avonds alle lichtjes branden in 

de huizen ziet dat er heel tof uit.”

Wij wensen de bewoners  

heel veel woonplezier in hun  

nieuwe woning! 

Pierre Sponselee overhandigt sleutels en  

bloemen persoonlijk aan de nieuwe huurder.

Op 4 november leverde aannemer Hillen en 

Roosen de eerste woontoren op. De eerste 

20 huurders ondertekenden die week hun 

huurcontract. Risanne de Vries was een van 

hen. Zij kreeg de sleutel en een mooie bos 

bloemen uit handen van Pierre Sponselee, 

interim-directeur van Woningbedrijf Velsen.

Klaar voor de toekomst

In de week van 15 november zijn de laatste 

van de 73 huurcontracten ondertekend. De 

woningen bevinden zich in twee gloed-

nieuwe woontorens. Deze hebben de oude 

Orionflat vervangen. De plek is uniek. Net 

achter de duinen, maar dichtbij allerlei 

voorzieningen, zoals winkels, scholen en 

openbaar vervoer. De zonnepanelen op het 

dak wekken elektriciteit op voor de liften, de 

ledverlichting in de algemene ruimtes en de 

entree. Negen woningen hebben zelfs hun 

eigen zonnepanelen. De bewoners koken 

op elektriciteit en hun woningen zijn al 

voorbereid op het toekomstig warmtenet.
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Klimaatroute helpt met adviezen

Kleine maatregelen, grote besparing
Nu de gasprijs zo ongeveer is ontploft, is energiebesparing geen luxe maar bittere noodzaak.  

Bewoners doen hun voordeel met praktische tips van een adviseur aan huis. 

Zowel Klimaatroute als Energiek Velsen 

zijn actief in de gemeente Velsen met 

energiecoaches. Naast kopers, zetten 

zij zich ook in voor huurders. Zo’n 700 

huurders van Woningbedrijf Velsen zijn 

bezocht.

Annelot Beenhakker van Klimaatroute 

geeft leiding aan 30 energiecoaches. 

Energiecoaches bezoeken mensen thuis 

en geven praktische 

adviezen. Annelot: 

“Ook als je niet zo-

veel geld hebt, kun je 

de energierekening 

flink omlaag bren-

gen. Onze adviseurs 

helpen daarbij. Hij of 

zij ziet bijvoorbeeld 

die oude koelkast 

staan, of die gloeilampen en TL-verlich-

ting. De adviseur weet precies waar je 

met radiatorfolie en tochtstrippen veel 

warmte binnenhoudt.”

Tips en materialen

We vroegen Annelot welke tips ze voor 

onze huurders heeft. En welke materia-

len huurders kunnen inzetten  om geld 

te besparen.

Annelot: “De thermostaat een graadje 

lager en een uurtje eerder op de nacht-

stand scheelt al enorm, en dat kost niks. 

Wij adviseren gloei- en tl-lampen te 

vervangen door LED-lampen. Dat levert 

direct geld op. Net zoals het aanbrengen 

van tochtstrippen. We adviseren ook om 

een slimme stekker of energiemeter aan 

te schaffen. Doe dat eventueel samen 

met je buren, dan deel je de kosten. 

Met een slimme stekker of energie-

meter ontdek je de energieslurpers 

in huis, zoals oude 

koelkasten, vriezers en 

waterbedden. En met 

zuinige douchekoppen 

bespaar je niet alleen 

op water, maar ook op 

gas. Al die dingen sa-

men, dat merk je echt 

wel in je portemonnee. 

Zeker van de winter, 

met deze gasprijzen!”

Feestdagen
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DECEMBER

DINER

DONKER

ENGELEN

EZEL

FAMILIE

GEBOORTE

GEZELLIGHEID

GOUD

HERDERS

KAARS

KERSTBOOM

KERSTMIS

KERSTSTOL

KONINGEN

KRIBBE

LICHTJES

PIEK

SCHAATSEN

SLEE

SNEEUW

STAL

STER

VERSIERING

WIEROOK

WINTER

Oplossing

Ĳ

Ĳ

                            

Ĳ

Ĳ

               

Lever de uitslag in bij Woningbedrijf Velsen 

voor 1 februari 2022 per mail, post of 

persoonlijk. De winnaar ontvangt een 

cadeaubon van € 25,-.

Streep alle woorden weg die bij de puzzel staan. De woorden staan in 

alle richtingen, van links naar rechts, van rechts naar links, van boven 

naar beneden en van beneden naar boven. Ook diagonaal (schuin) kunt  

u de woorden vinden. Schrijf de overgebleven letters in de lege vakjes. 

Dit vormt een zin. Deze zin is de oplossing van de feestdagen-puzzel.  

De uitslag leest u in het volgende magazine.

WOORDZOEKER

De oplossing is: ENERGIECOACH.  

De winnaar is:  

Gerrit van der Vijver, IJmuiden.  

Er wordt contact opgenomen voor de  

uitreiking van de prijs.

Oplossing filippine puzzel  

mei 2021   

Annelot  

Beenhakker
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Als ‘t buiten koud is, maken we ‘t binnen extra gezellig.  

Door ons huis feestelijk te versieren en de eettafel mooi te  

dekken, bijvoorbeeld. En door leuke dingen te bedenken om  

samen te doen. Hier zijn een paar ideetjes.

Even lekker uitwaaien op  

het strand

Velsen ligt op een unieke plek,  

zo vlakbij strand en duinen.  

Op Nieuwjaarsdag is het vaak 

erg druk met mensen die 

een duik in het koude water 

komen  nemen.  

Maar op Eerste Kerstdag is het 

strand van IJmuiden een stuk 

rustiger. Fiets er even heen en 

krijg gezonde trek in het  

kerstdiner. Kost niks en is prima 

voor de stemming aan tafel.

[foto: Anneke van de Kieft]

Stempelen kan met allerlei materiaal

Samen wenskaarten maken

Verstuur eens een zelfgemaakte kerst- of nieuwjaarskaart. 

Stempelen kan met allerlei materialen. Hoe?  

Op internet staan korte filmpjes met eenvoudige  manieren  

om zelf creatieve stempels te maken.  

En als je toch bezig bent, maak je natuurlijk meteen een  

voorraadje verjaardagskaarten voor het nieuwe jaar. Heb je  

de kosten van het materiaal er zó weer uit!  

Tip: de Hema verkoopt goedkope stempelkussentjes en gummen.

Iedereen een fijne kerst!Iedereen een fijne kerst!

Maak ‘t gezellig met de Maak ‘t gezellig met de 
kerstdagenkerstdagen
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Low Budget & Duurzaam: 

•  geef een boek cadeau dat je al hebt gelezen  

en schrijf er een persoonlijk bericht in;

•  spreek af dat je elkaar alleen  tweedehands  

cadeautjes mag (door)geven; 

•  pak cadeautjes origineel in met oude tijdschriften, 

kranten of andere verpakkingen die je nog hebt 

liggen;

•  versiertip: volume werkt altijd, dus scoor 10 kerst-

huisjes of -stalletjes bij de kringloopwinkel en versier 

daar je huis mee;

•  gebruik kerstballen die je over hebt voor de feestelijke 

eettafel;

•  versier je kersttafel met takken, hulst en dennenappels 

uit tuin of park;

•  gebruik als kersttafelkleed een oud wit laken waarop 

iedereen een kerstboodschap mag schrijven óf iets 

waarvoor je dankbaar bent;

•  maak een appgroep aan met je buren en ruil  

speelgoed dat je weer cadeau kunt geven aan je eigen 

(klein)kinderen of kleinkinderen

•  organiseer een kledingruil event in je flat waarbij je 

feestkleding onderling kunt ruilen of kopen tegen  

koningsdagprijsjes.

Voor Tweede Kerstdag of  

Oudejaar: schrijf allemaal een 

mooie vraag op een kaartje en laat 

iedereen tijdens het eten een kaartje 

trekken. Verzin prikkelende vragen, zoals: 

“Met wie van de aanwezigen zou jij wel-

eens een dagje willen ruilen, en waarom?” 

Of: “Wat zijn volgens jullie mijn drie beste 

eigenschappen?”
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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  

Ons kantoor aan de Lange Nieuwstraat is  

weer open. 

Van maandag tot en met vrijdag zijn wij open van  

8.30-12.30 uur. Telefonisch zijn wij maandag tot en  

met vrijdag bereikbaar van 8.30-16.30 uur. 

Aangepaste openingstijden rondom de feestdagen:

Vrijdag 24 december is ons kantoor open tot 13.00 uur. 

Vrijdag 31 december is ons kantoor open tot 13.00 uur. 

Kleurplaat
Lever de kleurplaat in en win een leuke 

prijs! Er zijn 3 leeftijdsgroepen:  

0-4 jaar; 5-8 jaar en 9-12 jaar.

Lever de kleurplaat in bij Woningbedrijf 

Velsen voor 1 februari 2022 per mail, post 

of persoonlijk.

Naam: Leeftijd: jaar

Adres: Postcode + Woonplaats:

Telefoonnummer:
!


