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Goed ventileren
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Over servicekosten
6 vragen, 
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58 appartementen  
grondig aangepakt
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Het kan altijd beter

Hoe staat ‘t met project Waal/Dolfijn?
Met speciale aandacht voor de beschermde 
vleermuis.

In het vorige INFOMagazine heeft Tamar 
het stokje van deze column aan mij 
overgedragen. Ik ben al 25 jaar in dienst bij 
Woningbedrijf Velsen, in diverse functies. Op 1 
februari 2022 ben ik begonnen als teamleider 
Verhuur en Vastgoedbeheer. Hier ben ik 
verantwoordelijk voor de processen Verhuur, 
Reparaties en Klantcontacten. 

Gelukkig werk ik met een fantastisch team. 
Sommige collega’s werken al geruime tijd 
bij Woningbedrijf Velsen. Sommige zijn nog 
niet zo lang in dienst. Daarom investeren 
we flink in opleidingen. Zoals een opleiding 
Huurrecht voor medewerkers van het 
klantcentrum en workshops Veiligheid voor 
de onderhoudsmensen. En bijna iedereen in 
ons team heeft een ‘lean-training’ gevolgd in 
continu verbeteren. 

Zo’n lean-training leert ons om u, de huurder, 
altijd centraal te stellen - bij alle stappen 
in het proces. En als wij ons werkproces 
aanpassen, doen we dat in het belang van  
de huurder. 

We zijn pas begonnen met deze manier van 
werken, maar het werk gaat elke dag een 
stapje beter. Dat merken we niet alleen zelf. 
We krijgen het ook terug van de huurders - in 
de vorm van berichtjes, kaartjes of zelfs een 
bos bloemen. U begrijpt: ik ben trots op de 
stappen die we al hebben gezet. Tegelijkertijd 
besef ik dat we nog pas aan het begin staan. 
We zijn op de goede weg, maar we moeten 
nog heel veel stappen zetten. Dat doen we 
graag; iedereen is enthousiast.

Voor het volgende INFOMagazine geef ik het 
stokje door aan Tim Jansen, onze teamleider 
Sociaal beheer. Hij zal voor u het fenomeen 
Vereniging van Eigenaars (VVE) belichten; 
daarin is hij expert.
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Column

Bewoners Unic vieren samen SinterklaasOver duurzaamheid gesproken...

Huurdersraad Visie op ons vastgoedTOP 5 energiebesparingstips

En: medewerkers Woningbedrijf Velsen doen mee 
aan speelgoedactie.

Inzetten op verduurzaming houdt wonen in de 
toekomst betaalbaar.

Regelt een energiecoach als u besparings- 

advies nodig hebt.
Hoe gaan we onze woningen en overig 
bezit ontwikkelen?

Wat u zelf kunt doen om de kosten te verlagen.
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Teamleider Verhuur  
& Vastgoedbeheer

Vincent Baas



 | 0504 | 

@
M

A
RK

 S
A

SS
EN

 F
O

TO
G

RA
FI

E

Over duurzaamheid  
gesproken...
Het zijn de donkere dagen voor kerst en het is koud. Als ik terugkijk op afgelopen jaar, 
springt er één ding uit: de stijgende energieprijzen. In december 2021 liep mijn eigen 
energiecontract af en zat ik vast aan variabele tarieven... 

Een kuub gas kostte toen 90 cent. 
In februari 2022 was de prijs al 
opgelopen tot € 2,30. In september 
betaalde ik maar liefst € 4,-. Dat is 
flink schrikken als je de kachel aanzet. 
Gelukkig is de prijs nu weer iets gezakt, 
maar deze ontwikkeling heeft me 
wel aan het denken gezet over de 
verduurzaming van woningen. Ook 
van mijn eigen woning. Daarom heb 
ik onlangs vloerisolatie laten plaatsen, 
alle kieren gedicht en de thermostaat 
evengoed een graadje lager gezet. 
Want alle beetjes helpen.

Betaalbaarheid

Stijgende prijzen hebben direct effect 
op de betaalbaarheid. Gelukkig komt 
de overheid ons tegemoet. Mensen 
met een minimuminkomen kunnen zich 
aanmelden voor een energietoeslag 
van minstens € 1.300 (afhankelijk 
van de gezinssamenstelling). 
BTW en energiebelasting werden 
verlaagd. Iedere bewoner met een 
energieaansluiting heeft in november 
en december € 190 ontvangen om 
de gasrekening te kunnen betalen. 
Voor bewoners met een collectieve 
verwarming zoekt het rijk naar een 
soortgelijke tegemoetkoming. 

Wat zijn onze afspraken?

Alle beetjes helpen. Ook bij 
Woningbedrijf Velsen. Wij willen en 
moeten meer woningen verduurzamen. 
Dat gaan we ook doen. Minister 
De Jonge van Volkshuisvesting 
heeft afspraken met ons gemaakt. 
In ruil voor het afschaffen van de 
verhuurdersheffing, zetten wij extra in op 
verduurzaming. Zo plaatsen we vanaf 
2023 een hybride CV-ketel waar we een 
ketel moeten vervangen. In 2028 mogen 
we geen woningen meer hebben met 
een energielabel E, F of G. Het opkrikken 
van deze labels heeft onze hoogste 
prioriteit.

Onze successen in 2022

De woningen in de Rivierenbuurt 
hebben we verduurzaamd en 
voorzien van zonnepanelen. Ook 
de verduurzaming van de Sam 
Vlessinghof is rond. Het werk aan 
de Lorentzstraat zit er bijna op. 
Voor de woningen in complex 29 - 
o.a. Planetenweg, Voermanstraat, 
Eenhoornlaan - die we in 2023 willen 
renoveren, verloopt het binnenhalen 
van akkoordverklaringen voorspoedig. 
Waarschijnlijk kunnen we dus snel 
beginnen met de renovatie. Stuk voor 
stuk projecten om trots op te zijn.

Jeroen van den Hoorn, adviseur Duurzaamheid

Onze plannen voor 2023

Volgend jaar voorzien we 400 woningen 
van zonnepanelen. We hebben de 
aanbesteding afgerond en een 
installateur gevonden. Er hebben zich 
ook al bewoners aangemeld voor 
de panelen. In een brief hebben we 
bewoners gevraagd om ambassadeur 
te worden. In hun woningen plaatsen  
wij de eerste panelen. Daarna vragen 
we hen om de buren enthousiast te 
maken. Daarna plaatsen we overal in 
de buurt zonnepanelen. 

Van het aardgas af

Verwarming op aardgas is nu nog 
standaard. Daar willen we vanaf. Dat 
is een belangrijke doelstelling in ons 
duurzaamheidsbeleid. We helpen 
iedereen van het gas af door:
•  overstappen van verwarmingsketels 

naar hybride warmtepompen;
•  elektrisch koken in plaats van  

op gas;
•  in de toekomst overstappen op  

een warmtenet.

Ontwikkeling van een warmtenet 

gaat door

Het is een langdurig proces; er komt 
veel bij kijken. In 2023 gaan we samen 
met HVC panden inspecteren om te 

kijken waar een warmtenet mogelijk 
is. Bewoners in Zeewijk en Duinwijk 
zien straks overal medewerkers 
van HVC & Greenvis rondlopen. 
Rond de zomer zijn de inspecties 
klaar. De volgende stap is een plan 
waar Woningbedrijf Velsen mee 
kan instemmen. Het liefst willen we 
nog in 2023 de contracten tekenen. 
Maar voordat het zo ver is, kijken we 
heel zorgvuldig naar: 
• de duurzaamheid van de bron;
• het leidingtracé;
•  de overlast van de 

werkzaamheden;
•  de kosten voor de corporatie en 

de gemeente;
•  de betaalbaarheid van de 

geleverde warmte.

Aardgasvrij is méér dan  

een warmtenet

Het betekent ook: elektrisch koken. 
De meeste mensen koken nu nog 
op aardgas. Dat moet anders. 
We willen dit aanbrengen bij 
natuurlijke momenten. Dus bij een 
verduurzamingsingreep of bij groot 
onderhoud. Complexen waarbij we 
nog geen ingreep hebben gepland 
willen we dit aanbrengen bij 
mutaties en op aanvraag.
Soms is daarvoor een aanpassing 
van de meterkast nodig. Plus een 
kabel naar de keuken. In de keuken 
komt een perilex-wandcontactdoos 
die geschikt is voor het kooktoestel. 
Over het breed uitrollen van 
elektrisch koken valt binnenkort  
een besluit.

U kunt zelf ook iets doen

Energiek Velsen is onze plaatselijke energiecoöperatie. Zij 

hebben voor 2023 nog genoeg menskracht en geld om u te 

helpen bij de verduurzaming van uw woning. Bijvoorbeeld 

met een energiecoach, een warmtescan van uw woning 

of een energie-bespaarbox. Kijk voor een toelichting op 

energiekvelsen.nl op onze eigen website wbvelsen.nl
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Collega’s in touw  
met Sinterklaasactie
Het Sociaal Wijkteam Velsen 
organiseerde in november een 
inzamelactie voor speelgoed. De actie 
was een groot succes; dankzij honderden 
particulieren en bedrijven konden ook 
gezinnen in Velsen met een laag inkomen 
een fijne sinterklaasavond vieren. 
Sociaal wijkbeheerder Michiel Deiman 
zette de actie uit bij de collega’s van 
Woningbedrijf Velsen. Hij bracht het 
ingezamelde speelgoed naar het 
pakjeshuis van de Sint, in een kerkje 
aan de Helmstraat. Michiel: “Er is goed 
gereageerd op de oproep. Veel mensen 
hebben nog speelgoed in huis waar 
niks meer mee gebeurt. Zo doen we 
meteen ook aan recycling; dat is mooi 
meegenomen.”

De bewonerscommissie van het Unic-complex aan de Lange 
Nieuwstraat in IJmuiden organiseerde begin december een 
geslaagd sinterklaasfeest voor alle bewoners. Het was een 
topfeest, met alleen maar positieve reacties.

Bewonerscommissies zijn er vooral om hun medebewoners te 
vertegenwoordigen. Dat is serieus en belangrijk werk. Maar veel 
commissies besteden óók aandacht aan leefbaarheid. En aan 
leuke dingen voor de mensen. Zoals dit sinterklaasfeest, waar de 
enige echte Sinterklaas van IJmuiden zijn opwachting maakte. 

Van de drie woongebouwen waren in totaal 42 bewoners 
aanwezig. Woningbedrijf Velsen hielp met tafels en kannen. Ook 
dit feest is zeker voor herhaling vatbaar - en wie weet zelfs op 
meer plekken in Velsen?

Bewoners Unic vieren 
Sinterklaas gezellig samen 

De enige echte goedheiligman van 
IJmuiden met een enthousiaste fan.

Huurdersraad en  
bewonerscommissies 
in ’t zonnetje
Op 24 november organiseerde Woningbedrijf Velsen een bewonersavond in restaurant 
Spijkers. Uitgenodigd waren de Huurdersraad en alle bewonerscommissies.

Woningbedrijf Velsen zet

Tamar Hagbi, directeur bestuurder: 
“Doel van de avond was om kennis 
met elkaar te maken en te proe-
ven wat er leeft onder de bewoners, 
maar ook bij Woningbedrijf Velsen.” 
Aan het begin van de kennisma-
kingsavond bedankte Tamar de vrij-
willigers hartelijk voor hun grote inzet 
en zette de aanwezigen eens stevig 
in het zonnetje. 

Kijkend in de lachspiegel...

Tijdens een cabaret-improvisatie-
voorstelling speelden acteurs van 
het gezelschap ‘Maranza’ op speelse 
wijze herkenbare en soms hilarische 
situaties voor. Na de voorstelling was 
er een gevarieerd stampottenbuffet 
dat goed in de smaak viel bij alle 
aanwezigen. Bewoners en mede-
werkers van Woningbedrijf Velsen 
maakten volop gebruik van de gele-
genheid om nader kennis te maken 
met elkaar. 

Attentie

Alle bewonerscommissies ontvin-
gen een waardebon die ze kunnen 
gebruiken om iets van waarde toe 
te voegen aan het complex dat zij 
vertegenwoordigen. Ook kreeg de 
gasten namens Woningbedrijf Vel-
sen een persoonlijk presentje mee, 
als dank voor hun waardevolle inzet. 
De avond is beslist in goede aarde 
gevallen, bij de gasten én bij mede-
werkers. En we hebben afgesproken 
dat we dit jaarlijks gaan doen! 
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De afgelopen maanden is een flink 
aantal stappen gezet in het project 
aan de Waal- en Dolfijnstraat. Voor 
je in Nederland kunt slopen en 
bouwen, moet je heel wat procedures 
doorlopen. Leest u maar mee.
 

 We hebben verplicht onderzoek naar 
flora en fauna opgestart. Wat leeft 
er allemaal in en rond de bestaande 
gebouwen, en hoe willen we dat de 
natuurlijke omgeving er straks uit komt 
te zien? Dat onderzoek bracht al snel 
een flink probleem aan het licht. Het 
complex aan de Dolfijnstraat blijkt een 
belangrijke winterverblijfplaats te zijn 
van de dwergvleermuis. Vleermuizen 
zijn in Nederland wettelijk beschermd. 
Je mag ze niet doden, vangen of 
verjagen. Er moet dus een andere 
oplossing komen. We denken nu aan 
een locatie in de buurt die we geschikt 
kunnen maken voor de vleermuizen. 
Voordat we straks gaan slopen, sluiten 
we toegang tot het onderkomen van 
de diertjes en leiden ze dan naar hun 
nieuwe verblijfplaats. 
 Vooruitgang geboekt: op 6  

december is het Stedenbouwkundig 
Plan vastgesteld door de gemeente 
Velsen. De uitgangspunten van het 
stedenbouwkundig programma van 
eisen was hiervoor de basis.

•  In het voorjaar van 2023 presenteren 
we het Stedenbouwkundig Plan aan 
de bewoners en omwonenden.

•  Intussen is de gemeente gestart 
met een Beeldkwaliteitsplan; 
hierover krijgen we begin 2023 
meer informatie. Zodra het 
Beeldkwaliteitsplan klaar is, begint 
de architect met het ontwerp.

•  Woningbedrijf Velsen is nu bezig 

Stap voor stap 
naar nieuwe woningen 
Het project Waal/Dolfijn is het grootste nieuwbouwproject dat Woningbedrijf 
Velsen momenteel onderhanden heeft. In mei 2022 hebben we beloofd u op 
de hoogte houden van de voortgang. Inmiddels hebben we niet stilgezeten, 
maar gebouwd wordt er nog niet.

Vleermuis in huis? 

Als er ooit een vleermuis uw huis binnenvliegt, is regel 1: niet in paniek raken. 

Vleermuizen doen zelden kwaad. De verhalen over hondsdolle vleermuizen zijn 

sterk overdreven. De beste remedie: zet alle ramen open en doe het licht uit. 

Meestal vliegt de verstekeling dan zelf naar buiten. Als dat niet lukt, zet dan een 

doorzichtige plastic bak over het diertje en schuif er een stuk karton tussen. Loop 

naar buiten, open de bak en laat het diertje wegvliegen.

Voortgang Nieuwbouw Waal/Dolfijn

met de haalbaarheidsfase - 
hier kijken we hoeveel woningen 
van welke typen passen in het 
Stedenbouwkundig Plan.

De gemiddelde doorlooptijd - 
van idee tot oplevering - van een 
nieuwbouwproject ligt in Nederland 
rond de 6 jaar. Wij zijn nu twee jaar 
bezig. Goed op schema dus.

Wij krijgen veel vragen over de servicekosten die 
we in rekening brengen. Binnenkort verschijnt er 
een aparte rubriek ‘Q&A Servicekosten’ op www.
wbvelsen.nl - hier is vast een voorproefje.

Wat zijn servicekosten?

Dat zijn kosten die u betaalt naast de kale 
huur van de woning. Bijvoorbeeld voor 
schoonmaak of elektriciteit. Bij sommige 
woningen omvat dit kosten voor het centrale 
verwarmingssysteem. In uw huurcontract 
staat om welke kosten het gaat.

Wanneer ontvang ik mijn afrekening 

servicekosten?

In de regel vóór 1 juli van het jaar nadat de 
kosten zijn gemaakt. Hier is Woningbedrijf Velsen 
wel afhankelijk van externe partners zoals onder 
andere VVE’s, Techen en energieleveranciers. 
Uiterlijk 30 juni 2023 krijgt u dus de afrekening 
van de servicekosten over 2022. 

Welke informatie staat er op een afrekening 

servicekosten?

Op de afrekening kunt u precies zien over welk 
jaar het gaat en hoeveel u per onderdeel 
betaalt. Ook ziet u hoeveel u aan voorschotten 
heeft betaald en wat de werkelijke kosten 
waren. Onderaan staat of u te veel of te weinig 
voorschot heeft betaald - en hoe wij dit met u 
verrekenen. 

Mag de verhuurder het voorschot  

servicekosten jaarlijks verhogen?

Dat mag alleen als wij u inzicht geven in de 
werkelijk gemaakte kosten, én als blijkt dat het 
voorschot dat u heeft betaald te laag was.

Ik woon op de begane grond, moet ik nu ook 

voor de lift betalen?

Komt uw voordeur uit op de straat, dan betaalt 
u niet mee aan de lift. Komt uw voordeur uit 
op een gang of galerij achter een centrale 
voordeur? Dan betaalt u wel mee. 

Waarom betaal ik voorschotten in plaats  

van de werkelijke kosten?

Het maandelijkse voorschot voorkomt dat u één 
keer per jaar een groot bedrag moet betalen. 
Op basis van het verbruik in voorgaande jaren, 
stellen we steeds een voorschot vast. Dit is dus 
niet alleen gebaseerd op het vorige jaar, maar 
op meer jaren.

Even over die  
servicekosten... 

•

•
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Goed ventileren 
bespaart, óók in 
de winter
In de winter doen we alle ramen en deuren dicht om de kou buiten te houden. 
Toch is dat niet zo gezond. Ventileren in de winter is juist erg belangrijk.  
Door een goede ventilatie verdwijnt het vocht uit je woning.

In iedere woning is vocht aanwezig. Er komt bijvoorbeeld 
veel waterdamp vrij bij douchen en koken. Te veel vocht in je 
huis kan schimmels veroorzaken, want die houden van kou 
en vocht. Schimmels leiden vaak tot gezondheidsklachten, 
zoals hoofdpijn, slaapproblemen, griep en astma. Gelukkig 
valt er wat aan te doen: regelmatig ventileren. 

Ventileren en luchten is niet hetzelfde
Luchten is even de deuren tegen elkaar openzetten.  
Dat is wel fijn, maar die frisse lucht waait zo weer weg. 
Ventileren is zorgen dat er steeds frisse lucht stroomt in  
je huis. Maar hoe dan? Als je huis goed is geïsoleerd,  
heb je ook alle naden en kieren gedicht. Daarmee blijft 
niet alleen de kou buiten, maar ook de frisse lucht. 
Luchtroosters in de ramen kunnen zorgen voor een 
continue luchtstroom. Dat hoeft niet te leiden tot extra 
stookkosten. Integendeel, vochtige lucht verwarmen 

kost méér energie dan droge lucht warm maken.  
Goed ventileren levert juist geld op.

1   Houd de luchtroosters in je huis schoon en laat ze altijd openstaan. 
2   Maak het niet te koud in je woning: overdag op 19) en ‘s nachts op 15 graden.
3   Zorg voor extra ventilatie als je doucht of kookt.
4   Gebruik de afzuigkap bij het koken en laat hem daarna nog een uur aanstaan. 
5   Doe de deur naar de keuken dicht tijdens het koken om verspreiding van vocht te voorkomen. 
6   Zet tijdens en na het douchen het badkamerraam een half uurtje open.
7   Maak na het douchen de wanden van de badkamer droog.
8   Laat de was buiten drogen, of in een goed geventileerde ruimte.
9   Mensen ademen vocht uit, dus zorg bij veel aanloop voor extra ventilatie. 

Goed ventileren doe je zó 

Top 5 tips 
om zelf energie 

te besparen

Zorg voor goede
luchtcirculatie 

Vaak komen we afgeplakte ventilatiekanalen 
en roosters tegen. Daardoor neemt het 

vochtgehalte in uw woning toe. Vochtige 
lucht is lastiger te verwarmen dan droge 
lucht. Ook zorgt te veel vocht voor schim-
mels en condensatie. Dat is erg ongezond. 
Ventileer uw woning en zet regelmatig even 
een raam open, ook al is het koud. Zo zorgt 

u voor een gezond binnenklimaat en hoeft u 
minder te stoken.

1

3
Zet de 

thermostaat lager
Zet de thermostaat overdag 

op hooguit 18 of 19 graden en ’s 
nachts op minstens 15 graden. 
Een lagere temperatuur is een 

lagere energierekening. Heb je een 
automatische thermostaat? Stel deze 

zo in dat de kachel ’s avonds al om 
20:30 uur uitschakelt.

2
Sluit de  

binnendeuren 
Veel warmte gaat verloren doordat 
binnendeuren openstaan. Je ver-

warmt hiermee de ruimtes die je niet 
wil verwarmen, wat tot onnodige 

stookkosten leidt. Sluit de deuren en 
plaats desnoods deurdrangers.

4
Dicht de kieren en 

breng tochtstrips aan
Veel warmte gaat verloren langs kozijnen, 
onder deuren, langs deurkozijnen. Breng 

op deze plekken de juiste kierdichting aan. 
Let op dat de strip de kier net goed afsluit. 
Pas bij deuren niet te veel kierdichting toe, 
want anders kan de deur kromtrekken - 

en dan sluit hij niet goed. 

18

Douche niet langer 
dan 5 minuten

Lang douchen is heerlijk maar wel 
energieverspillend. Douche niet 
langer dan vijf minuten. Gebruik 

een douche- of kookwekker om het 
makkelijker te maken. Of zet een 

liedje op dat 4 minuten duurt  
(en douche dan een minuutje 

koud na ).

5
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Nieuws uit de wijk

Duinwijk grondig gerenoveerd

Het is hartje winter, midden 
in het stookseizoen. Wilt 
u weten hoe en hoeveel 
u kunt besparen op uw 
energieverbruik? Bel ons 
even: 06 - 15 246 590. Dan 
zorgen wij dat er een gratis 
energiecoach komt kijken in 
uw woning. 

WB Velsen gaat 269 woningen in 
Duinwijk opknappen. De wensen 
van de bewoners staan centraal. 
Zij hebben via een enquête 
aangegeven hoe zij de staat van hun 
woning ervaren. De uitkomsten zijn 
gebruikt om de werkzaamheden te 
bepalen. Veiligheid en duurzaamheid 
staan voorop. Zo komen er nieuwe 
ramen en deuren, keukens, 
badkamers en worden de gevels 
geïsoleerd. De woningen gaan van 
energielabel G naar B. John van 
Opijnen: “Onze collega’s Miep en 
Thea zijn vanaf het eerste moment 
betrokken bij de plannen. Dat blijkt 
erg goed te werken.” Collega Peter 

van Oorschot vult aan: “Omdat we 
al op de hoogte waren, konden 
we snel groen licht geven. De 
bewoners konden op ons kantoor 
informatie bekijken over de uitvoering. 

Natuurlijk blijven we de bedrijfsvoering van onze verhuurder kritisch volgen. 
Dat is onze taak. Maar hartelijke contacten staan een goede samenwerking 
niet in de weg. Integendeel. Wél is lastig dat er de afgelopen tijd nogal 
wat wisseling heeft plaatsgevonden. Met name in de directie en onder 
de woonconsulenten. Daarom kwam het initiatief voor een informele 
ontmoeting op een goed moment. 

Op 24 november trakteerde Woningbedrijf Velsen alle leden van 
bewonerscommissies, de Huurdersraad en medewerkers op een lekkere 
stamppot. Op een speelse manier (dankzij cabaretgroep ‘Maranza’)  
hebben we een avond lang goed naar elkaar geluisterd. Dat was gezellig, 
smakelijk én bijzonder nuttig. Voor herhaling vatbaar!

Huurdersraad blij met  
goede samenwerking

Nieuws van onze Huurdersraad 

Besparings- 
advies nodig? 
Wij regelen een 
energiecoach!

Ook hebben ze hier hun keuzes 
bepaald over tegels, keukenkleur en 
handgrepen.” De werkzaamheden 
starten in het tweede kwartaal van 
2023. Goed bezig zo.

Collega’s gezocht
Per 1 januari verlaten Barrie en Ton de Huurdersraad - bedankt voor 
jullie inzet! Hun plaatsen worden ingenomen door Brigitte Noorman 
en Rob Sman - hartelijk welkom! Verder zijn we op zoek naar nog 
twee nieuwe collega’s: een ‘gewoon’ lid en een secretaris. Wie meldt 
zich aan? Wij bieden je interessant werk aan, in een leuk team!

Informatie over Duinwijk op ons kantoor.

Op www.huurdersraad-wbvelsen.nl vindt 

u trouwens ook veel goede tips.

John en 
Peter blij met 

voortgang 
Duinwijk.

Duurzamer, 
comfortabeler  

en veiliger
We hebben 58 appartementen aan de Lorentzstraat grondig onder  

handen genomen. Ze gaan naar gemiddeld energielabel A (B volgens 
de nieuwe rekenmethode). De bevlogen bouwers van aannemer 

Ooijevaar hebben de werkzaamheden uitgevoerd.

Lorentzstraat: 

Op 22 december hebben de 
bewoners meegewerkt aan 

het gezelliger maken van het 
binnenterrein met planten en 

bankjes. Het hele complex heeft 
een mooie nieuwe uitstraling 

gekregen. Dat geldt ook voor de 
entree en de algemene ruimtes.

•  We hebben de buitenkozijnen aan de 
straatkant vervangen, de kozijnen aan de 
galerijkant zijn opgeknapt. 

•  Alle hekwerken zijn vervangen, zowel aan 
de balkonkant als de galerijkant.

•  Er is hard gewerkt aan mooie hardglazen 
gevelschermen (eind januari 2023 klaar).

•  Het voegwerk is vervangen en er 
is dakbedekking met extra isolatie 
aangebracht.

•  De gaskachels en de elektrische 
boilers hebben plaatsgemaakt voor 
centrale verwarming, voorbereid op een 
eventueel toekomstig warmtenet. 

•  Om het stroomverbruik terug te brengen, 
hebben we voor elk appartement 2 
zonnepanelen op het dak geplaatst.

•  Het binnenterrein sluiten we af voor 
onbevoegden, zodat alleen de huurders 
er kunnen parkeren. 

Wat is er allemaal gedaan?



Woningbedrijf Velsen bezit 7.757 sociale appartementen, eengezinswoningen, 
vrijesectorwoningen, studio’s, zorgeenheden, maatschappelijk vastgoed,  

bedrijfspanden en parkeerplaatsen.

Meer dan de helft van 
onze woningen vragen op 
korte termijn geen forse 
onderhoudsingrepen. 
Regelmatig voeren we 
onderhoud uit, zoals 

schilderwerk en reparaties. 
Het verduurzamen van 

de woningen gebeurt bij 
onderhoudswerkzaamheden 

of op verzoek van de 
bewoners. 

De komende 10 jaar willen 
we 800 woningen slopen 
om ruimte te maken voor 

de bouw van minstens even 
zoveel nieuwe woningen. 

Dit doen we onder andere 
in Pont tot Park. Zo komt er 
onder andere ruimte voor 

koop en vrije sector woningen. 
En wordt het aanbod voor de 
gemeente diverser en worden 
de woningen leef bestendiger 

gemaakt. Ook bouwen we 
meer kleine woningen terug, 
want daar is behoefte aan. 
Bij het onderhoud van deze 
woningen houden we nu 
natuurlijk al rekening met 

het moment van sloop. We 
vervangen daar bijvoorbeeld 

geen keukens meer.

3.300 
woningen

Blijven verhuren

800 
woningen

Slopen en 

opnieuw bouwen

1.350 woningen
Verbeteren

Deze woningen gaan we de komende 10 jaar grondig 
aanpakken. Net als in de Lorentzstraat en de Sam 
Vlessinghof voeren we groot onderhoud uit - daken, 
kozijnen, badkamers, keukens vervangen. Tegelijk maken 
we deze woningen duurzamer en energiezuiniger. 

Logisch dat we nadenken hoe we het beste kunnen 
omgaan met dit bezit. Eerst hebben we laten 
onderzoeken hoe de bevolking van Velsen zich 
de komende 10 jaar gaat ontwikkelen. Vervolgens 
hebben we gekeken hoe ons aanbod aansluit op de 

woningbehoefte - nu en over 10 jaar. Tenslotte hebben we 
daar een plan voor gemaakt: onze portefeuillestrategie 
2023-2032. Dit hebben we samen met huurders en de 
gemeente gedaan. Op deze twee pagina’s leest u wat we 
van plan zijn met ons woningbezit.
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7.757  
eenheden in Velsen

Wat doen we ermee?

450  woningen 
Verduurzamen 

In complexen met een laag energielabel (E, F of G), maken we de 
woningen de komende jaren duurzamer. Bijvoorbeeld door vloeren en 
daken te isoleren of isolatieglas te plaatsen.

350 woningen 

Instandhouden

Bij deze woningen voeren we projectmatig 
onderhoud uit, zodat huurders er ook de 
komende 15 jaar fijn kunnen blijven wonen. Het 
gaat niet om grootscheepse renovaties, maar 
we zorgen minstens voor energielabel D. 

100 woningen 
Zetten we in de verkoop 

Zodra de huidige bewoners verhuizen, verkopen 
we deze woningen. Het gaat hier vooral om 
eengezinswoningen in blokken waarin we al 
eerder woningen hebben verkocht



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 april 2023 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 verrassingscadeau t.w.v. €100,-.

Oplossing vorige puzzel: Wij bouwen aan de toekomst, bouw jij met ons mee? 

Woordzoeker

APPELFLAPPEN       
BESPAREN           
BIOGAS             
BRIEVENBUSBORSTEL  
DEURDRANGERS       
ELEKTRISCH KOKEN    
ELFSTEDENTOCHT     
ERWTENSOEP         
GEZELLIGHEID       
GROENE ENERGIE      
INNOVATIE          

NIEUWJAARSDAG      
NIEUWJAARSWENS     
NOREN              
OUDEJAARSAVOND     
OUD EN NIEUW         
PEKELEN            
SCHANSSPRINGEN     
SNEEUWKETTINGEN    
SPAARDOUCHEKOP     
SPAARLAMPEN        
STERRETJES         

TERUGVERDIENEN     
THERMOSTAAT        
TOASTEN            
VLOERISOLATIE      
WANTEN             
WINDENERGIE        
WINTERBANDEN       
WINTERSPORT        
WINTERTENEN        
TOCHTSTRIPS        
ZONNEPANELEN    

wegwijzer 
Woningbedrijf Velsen

Postbus 279
1970 AG IJmuiden
0255 - 566 566
info@wbvelsen.nl
www.wbvelsen.nl

Reparatieverzoeken

0255 - 566 566 • keuze 1
reparatie@wbvelsen.nl
www.wbvelsen.nl

CV-en geiserstoring per 1 januari

Mampaey (023) 531 94 54
ESNW (072) 512 31 34

Regionale Geschillencommissie  

Woningcorporaties  

Kennemerland en IJmond

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

Huurdersraad

06 - 15 24 65 90
info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl
www.huurdersraad-wbvelsen.nl

Buurtbemiddeling

0255 - 548 520
info@buurtbemiddelingvelsen.nl 
www.buurtbemiddelingvelsen.nl

colofon 
Inhoud

Inhoud
Harry Brockhus
Stacey Brink
Jeroen van den Hoorn
Woningbedrijf Velsen

Beeld

Woningbedrijf Velsen 

Productie & vormgeving

ZOLF! Reclamestudio


