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We versnellen in het oppakken van projecten

Ons INFOmagazine in
een nieuw jasje!
We hebben de uitstraling van uw

Velsen vind ik een geweldige gemeente:
de grote verschillen tussen de kernen, het
rauwe randje en het water. Ik woon zelf
met man en drie kinderen in Amsterdam
maar voel me thuis bij de mentaliteit en
directheid van Velsen. De drie belangrijkste waarden van WBV; verbinding,
inclusiviteit en dienstbaarheid zijn de basis
van ons werk. Dit zijn ook mijn waarden.
Ik geloof in de kracht van samenwerking.
Met de gemeente, met andere corporaties
en organisaties maar allereerst ook met
onze huurders.
In de korte tijd dat ik bij Woningbedrijf
Velsen ben, zie ik enorm veel bevlogen
medewerkers. Die heel hard werken en ook
tijdens corona zich 200 procent hebben
ingezet om te bouwen aan Woningbedrijf
Velsen en aan Velsen. Het INFOmagazine
van WBV is dan ook van alle medewerkers,
voor alle huurders. Daarom wil ik graag
dat niet alleen ik, maar ook anderen aan
het woord komen. Voor de volgende editie
geef ik het stokje door aan Vincent Baas.
Hij werkt al bijna 25 jaar jaar bij Woningbedrijf Velsen en is sinds kort onze nieuwe
teamleider van Verhuur, Klant Contact en
ons onderhoudsteam.
In deze editie is ook aandacht voor groen,
duurzaamheid, projecten en is er ruimte
voor goede ideeën. Door de klimaatverandering en daar bovenop de oorlog
in Oekraïne merken we dat we nog meer
moeten inzetten op duurzaamheid. Ik ben
heel blij dat ook op 1 april onze nieuwe
duurzaamheidsadviseur is gestart.
Zijn naam is Jeroen van den Hoorn en
hij stelt zich graag voor op bladzijde 4.

bewonersblad wat opgefrist. We hebben
een inhoudsopgave toegevoegd, zodat u
de artikelen direct kunt vinden.

Tamar Hagbi

directeur-bestuurder

Nieuwe adviseur Duurzaamheid:

“Leer om te denken
in mogelijkheden...!”
Jeroen van den Hoorn is onze spiksplinternieuwe adviseur duurzaamheid.
Welke ideeën heeft Jeroen over zijn opdracht bij Woningbedrijf Velsen?

Nog gee
n twee
weken i
n dienst
en hij br
uist van
de plan
nen.

Jeroen van den Hoorn: “In de eerste

wil ik huurders bij helpen. Dankzij

volgende nummer van dit blad

grote vraagstukken op het gebied

zaamheid kan ik mensen misschien

meer lezen over onze plannen

plaats houd ik mij bezig met de

van duurzaamheid. We hebben een
flink bestand, ruim 6.500 woningen,

een beetje de weg wijzen.”

met een flinke achterstand qua

Als jij droomt van duurzaam wonen

gaan we volop slopen, bouwen en

Jeroen:“In mijn stoutste droom

duurzaamheid. De komende jaren
renoveren. Dat willen we natuurlijk
zo duurzaam mogelijk doen. Dat

kan ook best, mits je denkt in mogelijkheden. Niet zeuren waarom

iets niet gaat, maar kijken hoe het

ons wél kan lukken. Daarnaast wil ik
me actief inzetten om individuele

vragen van huurders op te lossen.

in Velsen, wat zie je dan?

bouwen we alleen woningen met
hout en andere hernieuwbare en

circulaire materialen, met nul op de
meter en heel veel extra groen. Dan
brengen we zelfs de natuur weer

terug in de woonomgeving. Helaas

zit aan die droom nu nog een hoog

jouw pand is nog lang niet aan de

beurt voor renovatie, maar je wil nu

al driedubbel glas en betere isolatie.

Het liefst zou je met elk gebouw de
biodiversiteit vergroten in plaats

van vernietigen. Dat is géén utopie,
dat moet en kan gewoon. De bio-

diversiteit staat in Nederland onder
hoge druk.”

Bestaat er een potje voor ledverlich-

En voor nu... concreet?

meer groen de tuin in en de tegels

maken, zowel op de grote bouw-

moestuinen? Dat soort vragen, daar

de individuele huurders. In het

ting? Hoe krijgen we een regenton,
eruit? Wie heeft hier verstand van

van een pilot in hergebruik van

bouwmaterialen. We willen weten

of we de materialen die wij winnen
bij sloop kunnen hergebruiken in

een nieuwbouwpand. En dat zijn er
nogal wat, de komende jaren. Als

we de meeste materialen opnieuw
kunnen gebruiken, valt er dus erg
veel te winnen.”

over duurzaamheid?

gaan steeds sneller, let maar op!

het gaskoken af, hoe doe je dat? Of:

onderzoeken we de mogelijkheid

veel vernieuwing. De ontwikkelingen

samen komen we verder.”

Jeroen: “Heel praktisch: je wilt van

met de Waal- Dolfijnstraat. Daar

Hoe blijven de huurders van

bied is er de afgelopen tien jaar zó

Waar moeten we dan aan denken?

kunnen huurders bijvoorbeeld

prijskaartje. Op duurzaamheidsge-

Mensen kunnen zelf ook veel doen
om duurzamer te wonen. Alleen
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mijn ervaring als adviseur in duur-

Jeroen: “We gaan een inhaalslag

projecten als met initiatieven voor

Woningbedrijf Velsen op de hoogte
“Kijk op de website - www.wbvelsen.nl
- voor onze plannen. In het volgen-

de nummer van dit blad starten we
met een vaste rubriek ‘Duurzaam
woont beter’. Dat is nu nog een

werktitel. Of weet jij misschien een
betere naam?”

Weet ú een betere naam voor Jeroens
rubriek over duurzaamheid? Zend ‘m
in en ding mee naar een duurzaam
cadeaupakket ter waarde van € 50:
j.vandenhoorn@wbvelsen.nl.
| 05

Kunst in Unic onthuld

De jaarlijkse huurverhoging,
wat betekent die voor u?

In drie woongebouwen van Unic aan de Lange Nieuwstraat zijn
drie kunstwerken onthuld. Samen met de bewonerscommissie en
kunstenaar Wouter Vastenouw is dit mooie initiatief tot stand gekomen.
Henk Smolenaars is bewoner

gebouwen en beelden van IJmuiden.

graag foto’s. Vooral van steden en

aan de kop van de haven terug.

zijn woonplaats IJmuiden. Toen

bewerking van gemaakt die ervoor

Mooie cheque
voor Voedselbank
Velsen

foto’s aangeleverd. Deze vielen in de

De bewonerscommissie heeft

Vrijdag 8 april reikten Jordy

Huurders van een sociale huurwoning kunnen

Die bracht veel mensen in financiële problemen.

Kunstenaar Wouter Vastenouw

Sommige bewoners vinden het

en Vastgoed samen met

krijgen. Wat betekent dit voor huurders van

die problemen. De crisis is nu voorbij en de huur-

van Unic. In zijn vrije tijd maakt hij

bijzondere locaties en dus ook van
de bewonerscommissie met een
oproep kwam, heeft hij een serie

smaak bij de bewonerscommissie.
heeft 15 foto’s verwerkt in zijn

kunstwerken. Wouter vertelt dat hij

voor het maken van het kunstwerk
gebruik heeft gemaakt van de
herkenbare iconisch plekken,

Zo vind je de Vuurtoren en het beeld

Wouter heeft er een prachtige

zorgt dat het geheel mooi in balans is.

al veel positieve geluiden ontvangen.
zelfs jammer dat er niet in elk

gebouw een andere hangt. Hier is
bewust voor gekozen. Zo creëren
we eenheid. Dat het tot stand is

gekomen met bewoners, maakt dat
het van iedereen is die er woont.

Woningbedrijf Velsen juicht dit soort

initiatieven toe. Niet alleen is het een
verfraaiing van de hal, maar draagt
het ook bij aan een prettigere sfeer

en leefbaarheid. De bewoners hopen
dat het iedereen stimuleert het

gebouw met elkaar schoon en mooi
te houden.

den Held van Sement Wonen
Michiel Deiman van Woningbedrijf Velsen een cheque

Alles gaat tegenwoordig digitaal. Post, bankzaken, verzekeringen.
Ook Woningbedrijf Velsen gaat post digitaal versturen. Het bedrijf dat
dit voor Woningbedrijf Velsen gaat doen heet Postex.
Hoe werkt het?

Hebben wij uw e-mailadres, dan krijgt u voortaan een bericht van Postex
met een link naar de digitale brief. Het is heel simpel en u kunt al uw post

makkelijk terugzien in uw eigen postomgeving. Hiervoor krijgt u inloggegevens.
Wilt u uw post niet digitaal? Geen probleem. Dan ontvangt u uw post gewoon
nog via de brievenbuspost. Daar hoeft u niets voor te doen.
Geef uw e-mailadres door

Wilt u uw post wel digitaal ontvangen en hebben wij uw e-mailadres nog
niet of is deze gewijzigd? Geef het door via info@wbvelsen.nl
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vanaf juli 2022 weer een huurverhoging
Woningbedrijf Velsen?

Een huurbevriezing hielp bij het verminderen van
bevriezing geldt daarom niet meer voor dit jaar.

van bijna 1.700 euro uit aan

	Complexen met woningen met alleen A, B of

Gaan jullie ook de kwaliteit van mijn woning

bank Velsen. Woningbedrijf

	Complexen met woningen met een A, B, C

Woningbedrijf Velsen gaat heel veel woningen

de vrijwilligers van VoedselVelsen werkt samen met

Sement Wonen en Vastgoed,

C labels krijgen een huurverhoging van 2,25%.
maar ook D, E, F en G labels krijgen een
huurverhoging van 1,5%.

een recruitment bureau

	Woningen die op korte termijn worden

plek. Zij hebben vanuit een

	Woningen met een huur boven € 763,47

met het hart op de juiste

maatschappelijke gedachte
een actie bedacht waarbij

voor elk gewerkt uur van een

gedetacheerde medewerker
1 euro naar de voedselbank

gaat. Woningbedrijf Velsen is

Ontvang uw WBV post digitaal

We zetten het op een rijtje.

blij met dit mooie initiatief en
wil graag meer samenwerken met de Voedselbank.

aangepakt, krijgen geen huurverhoging.
krijgen een huurverhoging volgens contract,
met als maximum 3,3%.

Verder:

	Er vindt geen inkomensafhankelijke
huurverhoging plaats.

	De huur van overige verhuureenheden,

zoals garages, worden volgens het contract
verhoogd.

Voedselbank Velsen

Veel gestelde vragen

voor mensen met een laag

jaar niet? Het kabinet besloot vorig jaar de huren

De voedselbank is er

inkomen die moeite hebben
om de eindjes aan elkaar te
knopen. Bent u iemand of

kent u iemand die de hulp

Waarom dit jaar wel huurverhoging en vorig

te bevriezen. Dit betekent dat verhuurders geen
huurverhoging mochten doorvoeren.

Het kabinet deed dat vanwege de coronacrisis.

verbeteren n.a.v. de huurverhoging?

verbeteren. Misschien ook uw woning.

Wanneer dat het geval is, wordt u daarover
tijdig geïnformeerd.

Het ziet er naar uit dat mijn huurprijs is geste-

gen boven de sociale of maximale huurgrens.
Hoe kan dit en valt mijn woning nu onder vrije

sector? Dit kan niet omdat wij de huurprijs nooit
boven de voor uw woning bepaalde maximum

huur laten uitkomen. Is dit toch het geval? Bel ons
via 0255 566 566. Dan zoeken wij het voor u uit.
Moet ik de huurverhoging nog aan iemand

doorgeven? Als u aan Woningbedrijf Velsen een
machtiging voor de betaling van de huur heeft

afgegeven, dan hoeft u niets te doen. Als u met

een periodieke overschrijving betaalt, dan moet
u zelf het bedrag aanpassen. U kunt ook alsnog
ervoor kiezen om een machtiging af te geven.
Daarvoor kunt u bellen naar 0255 566 566.

van de voedselbank goed
kan gebruiken? Kijk op de

website voor meer informatie
en neem contact op.

www.voedselbankvelsen.nl

Als u huurtoeslag ontvangt, geeft Woningbedrijf Velsen uw nieuwe huur door aan de Belastingdienst.
De Belastingdienst berekent dan opnieuw uw toeslag. De nieuwe toeslag wordt aan het einde van het jaar
bij de definitieve berekening met u verrekend. Uw voorschot blijft dus tot het eind van het jaar hetzelfde.

of bel 085 – 876 87 79
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IJmuiden stoomt door
naar de toekomst
Van Pont tot Park. Voor Woningbedrijf Velsen betekent deze gebiedsvisie: in 10 jaar
2.800 woningen onder handen nemen; verbeteren of nieuwbouwen. Met als ‘t even
kan ook nog bijna 1.500 woningen erbij. Dat is de opdracht van gebiedsontwikkelaar
Michiel Schipper van Woningbedrijf Velsen. “En het mooie is: we zijn dit met ons allen
aan het realiseren. Anders komt er niks van terecht.”
Met ons allen, daarmee bedoelt Schipper echt alle

een heel slechte uitkomst zijn. Onze eerste opdracht,

in de top 10 van de Nederlandse woningbouwopgave.

Als we bouwgrond verkopen, moet dat altijd op onze

betrokkenen: “Qua omvang staan we met deze operatie

Het aardige is dat alle betrokkenen niet alleen móeten
samenwerken, ze willen het ook graag! De gemeente, de

bewoners van de oude complexen die tegen de vlakte
gaan, de omwonenden, Woningbedrijf Velsen en onze
Huurdersraad. Daar komt nu nog een gerenommeerde
projectontwikkelaar bij. Uit zes kandidaten hebben we een
topbedrijf geselecteerd. Het is een bijzondere combinatie geworden - AM samen met Hemubo.”
Waarom schakelen jullie een commerciële projectontwikkelaar bij - heeft
Woningbedrijf Velsen niet genoeg
deskundigheid in huis?

Michiel Schipper: “Klopt: precies op

dat commerciële stuk hebben wij zelf

voorwaarden, en ten goede komen aan onze missie:

goed, betaalbaar en gezond wonen in Velsen. Daar is
onze ontwikkelpartner ook stevig van doordrongen.”
En de bewoners, hoe passen die in het verhaal?

Michiel Schipper: “Alles wat we doen begint en eindigt
met de bewoners. Zij denken en praten vanaf het

eerste moment mee met alle plannen. Dat wil
zeggen: nog vóór de architect een streep

‘Nog steeds
de leukste baan
van de wereld’

onvoldoende expertise. Woningbedrijf
Velsen is een kleine organisatie en wij

Gebiedsontwikkelaar
Michiel Schipper

zijn niet thuis in de markt voor koopwonin-

gen. Onze eerste prioriteit is en blijft: minstens

heeft getekend. Vraag dat maar aan
mijn collega Tjerk Wijte.”

Bewoners betrekken bij de bouwplannen - hoe gaat dat in z’n werk, Tjerk?

Tjerk Wijte: “Samen met de bewoners

zoeken we naar mooie oplossingen voor

de locatie. Het uitgangspunt is: straks min-

stens evenveel sociale huurwoningen over-

houden als nu. Meer mag ook. Daarnaast komt er

evenveel goede en betaalbare huurwoningen terug-

plaats voor betaalbare koopwoningen en woningen met

middelhuur en koopwoningen realiseren. Want ook

Dolfijnstraat. Daar maken twee versleten flats met 80

bouwen. Maar daarnaast willen we woningen met

daar is erg veel behoefte aan. Niet alleen in Velsen,

maar in de hele Randstad. De gedeeltelijke verkoop

een middelhoge huur. We zijn begonnen in de Waal- en
woningen binnenkort plaats voor nieuwbouw.”

van onze grond voor koophuizen helpt om onze eigen

Hoe betrek je de bewoners bij zo’n operatie?

hebben we een sterke partner nodig. Die is er nu.”

je als bewoner van het complex een uitnodiging. Dan

bouwplannen te betalen. Om dat succesvol te doen,

Gaat de verkoop niet ten koste van de sociale huurders?
Michiel Schipper: “Nee, integendeel, want dat zou wel
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sociale woningbouw, blijft stevig op nummer 1 staan.

Tjerk Wijte: “Voor de start van het participatietraject krijg
bespreek je met ons wat je wilt. Weg uit de buurt of straks
terugkeren naar de nieuwbouw. Verhuizen is nooit leuk,
maar het helpt als je zelf invloed hebt op wat ervoor

terugkomt. Daarom organiseren we participatiebijeen-

Hoe ligt het tempo van dit project?

ook de Huurdersraad aan. Wij luisteren goed naar de

gaat dit razendsnel. Gemiddeld vergt een sloop- en

komsten. Blokken van drie avonden per keer. Daar schuift
wensen en de dromen van alle belanghebbenden

(bewoners en omwonenden) over hun woonomgeving.

Die nemen we heel serieus. Ze zijn zelfs de basis voor het
stedenbouwkundige plan en voor het ontwerp van

Tjerk Wijte: “In vergelijking met andere projecten

nieuwbouwproject in Nederland 6 jaar. Wij zetten alles
op alles om het in de helft van de tijd te doen. Dat is
géén belofte, want we beloven alleen wat we zeker

waar kunnen maken. Wij hebben het niet alléén voor

het zeggen; ook de overheid speelt een belangrijke rol.

de architect.”

Maar toch, ons enthousiasme en dat van de

Waarover gaat het dan?

Tjerk Wijte: “We vragen niet alleen naar
wensen over de woning, maar ook over
de leefomgeving. Hoeveel groen wil
je in de buurt, heb je behoefte aan

ontmoetingsruimte, hoe hoog mag

het worden en waar wil je parkeren?

bewoners werkt aanstekelijk, op alle partners.

‘Ik blijf erbij
van begin
tot eind’

Daarmee gaan de ontwerpers aan de
slag en dan koppelen we terug. In het

Projectontwikkelaar
Tjerk Wijte

Waal/Dolfijn project hebben we afgelopen

najaar een serie bijeenkomsten gehad. Deze

maand komen we bij de bewoners terug voor een
verdere uitwerking van de plannen. En in de herfst
gaan we in gesprek over een concreet ontwerp.”

Zoals de gemeenteraad, die heeft ons

plan van aanpak unaniem omarmd.

Daarbij speelde onze Huurdersraad ook
een belangrijke positieve rol. Je ziet: we
willen allemaal vooruit.”

En hoe rijdt de trein verder?

Tjerk Wijte: “Het volgende project komt

eraan. Welke dat is kan ik nog niet zeggen.

We informeren eerst de bewoners hierover.

En ook hier heb ik weer veel zin in. We nemen mee

wat we geleerd hebben bij Waal/Dolfijn zodat elk
volgend project weer beter wordt.”
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Onze vaste
hovenier
Cees van Doorn

6x

zomerse
tuintips

Cees van Doorn is onze vaste hovenier en
werkt al jaren voor Woningbedrijf Velsen.
De Bie Groenwerken is verantwoordelijk voor
al het algemeen groen en gemeenschappelijke
tuinen. Deze enthousiaste en toegewijde
groenliefhebber heeft een paar leuke tips voor
tuinen en balkons.

Tegels eruit, groen erin

Fleur je balkon op

Tegels zijn makkelijk, maar

vaker buiten. In de tuin of op het

minder makkelijk weg kan.

zorgen ervoor dat water

Met het mooie weer zijn we

Groen geeft water ruimte.

balkon. Maak het extra gezellig

met fleurige bloemen in bakken.
Voor het voorjaar begin je met
winterviolen en bloembollen.
Deze vervang je in de zomer

voor hanggeraniums. Die geven
de hele zomer mooie rood roze

bloemen. In oktober kies je voor

Tip 2
Vol in de zon

trek je bovendien bijen en

noemen we dat!

of een grassoort zoals

hyacint, narcis Tete a Tete of de

en ziet er gezellig uit.

Met geurende bloemen

Lavendel, Persicaria, Salvia

groen. En na de winter pak je

uit met kleur en geur. Zoals de

positief effect op je humeur

vlinders aan die dol zijn op

vol in de zon? Kies dan voor

sterke plant blijft de hele winter

En het is ook beter voor

de natuur. Het heeft een

Heeft u een tuin of balkon

Skimmia of Viburnum Tinus. Deze

hun nectar. Een win-win

Pennisetum.

Vizolier; een laaghangende tulp.

Tip 4
Schaduwklimmers

Met deze sterke jongens wordt

het zelfs diep in de schaduw een

In de tuin bezig zijn geeft
rust in het hoofd.

Tip 5

Van snoeien komt bloeien

Snoei struiken en bomen 1 à 2
keer per jaar. In het voorjaar
of najaar, maar altijd na de

gezellige boel. De klimhortensia,

bloeiperiode. Door te snoeien

Annemoon of de Brunnera.

het niet woekeren. Bijhouden

Hortensia Macrophylla, de

Tip 6
10 |

Tip 3

Tip 1

blijft het groen mooi en gaat
is het sleutelwoord.

Bemesting

Wat mensen vaak vergeten is bemesten. Planten en zeker bloeiende planten

houden van mest. Het ruikt misschien even wat minder, maar bloeiers groeien
er heel goed op. Het mooist is om regelmatig bij te mesten met organische
mest verkrijgbaar bij tuincentra.
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Nieuws van onze Huurdersraad

Nieuws uit de wijk

Nieuw maar niet helemaal nieuw

Graag méér actie op duurzaamheid
Bewoners weten de Huurdersraad steeds vaker te vinden met
vragen over duurzaamheid. Mensen willen bijvoorbeeld weten
van het koken op gas af willen. Of wie hun zonnepaneel komt

houdsmonteur. Hij kwam de

klusjes klaren en nu komt hij ook

de nieuwe adviseur Duurzaamheid van Woningbedrijf Velsen.

Welkom,

bestuurder van Woning-

ons betreft, was dat een

Buurt BBQ of ander
goed idee?

Voorzitter John: “Uit alles

kunnen ontmoeten is er ook weer ruimte voor het

bedrijf Velsen, Tamar

Facebook: Huurdersraad Velsen

met de Huurdersraad. Wat

info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl | Kantoor: Planetenweg 2 1973 BG IJmuiden

“Er gaat een wereld voor je open!”
Omdat de Huurdersraad meer te

Het werk van de Huurdersraad

te doen. Daarom zoeken we twee

afwisselend. In de eerste plaats

toegewijde team te versterken?

is belangrijk, maar ook leuk en

zoeken we bewoners die het leuk

vinden om zich sterk te maken voor
de belangen van de huurders.

Daarnaast is het fijn als je graag

samenwerkt in een gezellig team.

Heel veel tijd hoeft dat niet te kosten;
gemiddeld een dagdeel per week.
Raadslid Barrie Romeijn: “Je moet
wel enig empathisch vermogen

hebben om dit werk goed te doen.
Je krijgt te maken met allerlei

soorten mensen en vragen. Dat

Hagbi, heeft kennisgemaakt

zeer prettige kennismaking.

Nu corona achter ons ligt en we elkaar weer vaker

blijkt, dat Tamar een warm

organiseren van leuke buurtevenementen. Zoals

gevoel heeft voor de

belangen van de huurders.
Zij heeft veel ervaring in

de sociale huursector en
ze is toezichthouder van

Beter Buren geweest. Beter

er een lamp niet, staat er iets in de

weg in de algemene ruimte of is er
iets stuk, dan onderneemt Marco

actie. Hij staat klaar voor iedereen.

Spreek hem aan in de wijk of in het
wijkkantoor. Er is altijd tijd voor een
bakkie koffie!

werk: je komt bij allerlei mensen

iets leuks in de wijk! info@wbvelsen.nl

hazen lopen, en dat wij

elkaar allemaal keihard
nodig hebben. Dus ik

Slim melden app

met Tamar.”

Wist u dat?! De gemeente heeft een

denk dat we erg boffen

superhandige app. De Slim melden

app. Met deze app kunt u eenvoudig

beeldscherm in de etalage van ons

open. Lijkt het je wat? Oriënteer

wie weet organiseren we binnenkort samen met u

“Kortom, zij weet hoe de

wel een beetje nieuwsgierig blijven!”

“Ja, er gaat een wereld voor je

Velsen staat open voor alle ideeën! Stuur ze in en

overlast.” Barrie vult aan:

je dan op onze website, op onze

Voorzitter John van Opijnen beaamt:

opknapdag met pannenkoeken toe. Woningbedrijf

oplossingen te komen bij

en instanties over de vloer die je

anders niet ontmoet. Dus je moet

bijvoorbeeld een BBQ of een gezamenlijke tuinen-

Buren helpt om tot goede

vind ik ook de charme van dit
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te kijken. Een andere rol, maar

met schoon, heel en veilig. Werkt

De nieuwe directeur-

www.huurdersraad-wbvelsen.nl | 06 15 24 65 90 (ma/vrijdag 09:30/17:00uur)

u er iets voor om ons gezellige en

naar verbeteringen in de wijk

Tamar Hagbi!

Zó vindt u ons:

nieuwe leden voor de raad. Voelt

om klussen te signaleren. Ook is
het zijn taak om met bewoners

voelt. Hij heeft zin in deze nieuwe
veel rondes. Hij houdt zich bezig

mensen kennen Marco als onder-

is een ander verhaal. Elders in dit blad staat een interview met

vertellen heeft, is er ook méér werk

baan! Op dit moment loopt hij

Woningbedrijf Velsen. Veel

paneel moet aanschaffen, maar het trekken van een leiding

Wordt vervolgd!

rol als wijkbeheerder, maar

niet nieuw als werknemer van

aansluiten. Iedereen begrijpt wel, dat je zelf je kookplaat of

individuele verzoeken om technische en financiële support.

wel een waar Marco zich goed bij

collega in de wijk. Nieuw in de

wie de aansluiting maakt voor een elektrische kookplaat als ze

Wat de Huurdersraad betreft, gaat Jeroen snel aan de slag met

Marco Wortman is onze nieuwe

Facebook-pagina of op het nieuwe

kantoor aan de Planetenweg. En kom
dan eens langs voor een praatje.

Dan merk je snel genoeg of het klikt.
Gewoon doen!”

een melding doen van kapotte straat-

verlichting, een stoeptegel die los zit of

iets anders wat stuk is op straat. Het werkt
heel simpel. Download de app, maak een
foto en stuur de melding door.

De gemeente pakt de melding op en

stuurt er iemand op af. Mooi. Opgelost!

Zo houden we de buurt netjes en veilig.
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Betaalbaarheid

Balans tussen huur en
financiële draagkracht
rekening houdend met de
kwaliteit van de woning

Leefbaarheid

Vitale inclusieve
wijken

Woningbedrijf
Velsen bouwt
aan de toekomst
Bouw je mee?

Woningbedrijf Velsen groeit de komende jaren omdat we
een enorme klus te klaren hebben. Zowel in nieuw te
bouwen woningen als in het verbeteren van ons bezit en

We
zoeken
daarom
collega's!

het opbouwen van onze wijkaanpak.

Onderdeel zijn van de verandering

Bouw jij met ons mee?

letterlijk onderdeel zijn van de verandering.

toekomst van Woningbedrijf Velsen. Heb jij

Werken aan de toekomst van Velsen is

In rap tempo gaan we projecten realiseren
en werken we samen met de gemeente

aan de gebiedsvisie van Pont tot Park. Niet

Duurzaamheid

alleen de woningen worden aangepakt,
maar ook de omgeving.

Gezond wonen in een
gezonde leefomgeving
voor de wereld van morgen

Sterk staaltje wonen

Of ken jij iemand die ons team nog sterker

maakt? Er is altijd ruimte en tijd voor koffie
en kennismaken. Kijk op onze website voor
actuele vacatures: www.wbvelsen.nl/

werken-bij.

Een open sollicitatie kan ook altijd. Mail of

gaan we voor kwaliteit en duurzaamheid.

0255 566 566. Of neem direct contact

Wonen in Velsen wordt beter, groener en
mooier. Daar gaan we voor.
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talenten die we goed kunnen gebruiken?

Door krachten te bundelen met ontwikke-

laars, architecten en stedenbouwkundigen

Onze koers

Lijkt het je wat om mee te bouwen aan de

bel ons! Algemeen: info@wbvelsen.nl |
op met onze talentenjager Judith:

j.robben@wbvelsen.nl | 06 18 76 52 94.

Passend wonen
Geen huis maar
een thuis
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Woordzoeker

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. De zin is de oplossing van deze puzzel. Lever de uitslag in
bij Woningbedrijf Velsen voor 1 september 2022 per mail, post of persoonlijk. Uit alle goede
inzendingen kiezen we een winnaar. Deze wordt in het volgende magazine bekendgemaakt.
De winnaar ontvangt een duurzaam verrassingspakket t.w.v. € 50,-.
Oplossing vorige puzzel: Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar.
De winnaar is: Meneer F. van Duijvenbode. Gefeliciteerd!
Voor de uitreiking van de prijs nemen we contact op.

BALKONS
BEMESTEN
BEWONERS
BLOEIPERIODE
BLOEMBAKKEN
BOUWMATERIALEN
BOUWPLANNEN
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GARAGES
GEMEENTE
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HUURDERS
HUURDERSRAAD
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HUURVERHOGING
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KLIMHORTENSIA
KOOKPLAAT
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