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Vooraf: Voor de verspreiding van dit Nieuwsbericht maken wij gebruik van de bij ons bekende 
mailadressen van de Bewonerscommissies alsmede van het bestand van het Bewonerspanel. 
Tevens vindt verspreiding plaats binnen Woningbedrijf Velsen en de RvC. 
Aan u, ontvanger de vrijheid om (onderdelen van) dit Nieuwsbericht te gebruiken voor uw eigen 
Nieuwsbrief en om dit Nieuwsbericht verder te verspreiden binnen uw complex of straat.   
 

Communicatie met de Bewonerscommissies 

 

In deze tijd van coronabeperkingen loopt het 
contact tussen Huurdersraad en de 
Bewonerscommissies uitsluitend via de 
mail. Gezien het verloop van het virus en de 
vermoedelijk langere tijd dat wij in deze 
situatie voort moeten bestaat de 
mogelijkheid om de onderlinge contacten 
ook middels een Zoom-verbinding te 
hebben. Heeft u hiervoor belangstelling 
laat het ons weten.  

Als speerpunt voor 2021 hebben wij binnen de Huurdersraad o.a. afgesproken dat wij de 
Bewonerscommissies intensiever willen begeleiden tijdens de komende gesprekken met 
de Woonconsulenten. Denk hierbij aan de voorjaars overleggen met de Woonconsulent 
die voornamelijk zullen gaan over de afrekening Servicekosten 2020. Wilt u als 
Bewonerscommissie ondersteuning hebben van een Huurdersraadlid bij het overleg 
met de Woonconsulent laat ons datum en tijd weten van het overleg. De vergaderruimte 
van de Huurdersraad staat eventueel ter beschikking waar met 7 of 8 personen Corona-
proof kan worden vergaderd. 
 
Webinars, Woonbond 
Een Webinar is een lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie of vorm van 
kennisoverdracht die plaatsvindt via Internet.  
Webinar is een woordcombinatie van de woorden web en 
seminar.  
De Woonbond geeft in deze Coronatijd met regelmaat een 
interessante Webinar. Onlangs is een serie afgerond over 
energie. De Webinars van de Woonbond zijn gratis te 
volgen. Het enige waarover u moet beschikken is een   
computer, laptop of tablet met een Internetaansluiting. 
Het grote voordeel van een Webinar is dat je deze vanuit je eigen luie stoel kunt volgen 



 
 

met je eigen computer of tablet. Geïnteresseerd? Neem contact op met de 
Huurdersraad. 
 
Uitbreiding Huurdersraad 
Gedurende 2020 hebben een drietal leden van de Huurdersraad hun deelname aan de 
raad opgezegd. Een gemis van 30% van de Huurdersraadsleden met veel kennis en 
ervaring vul je niet zomaar op. In het voorjaar van 2020 is één vacature opgevuld door 
Cor Klinge die met Bewonerscommissie kennis vanuit wooncomplex Meteoor de 
Huurdersraad is komen versterken. In november 2020 is de 2e vacature weer opgevuld. 
Dit keer ook weer door een Bewonerscommissie-lid. Thea Kistemaker is secretaris van 
complex Orionweg/Raafstraat. Zij is een aantal jaren geleden ook al lid geweest van de 
Huurdersraad. Oppasverplichtingen dwongen haar toen een stapje terug te doen. Nu de 
kleinkinderen een grotere zelfstandigheid hebben heeft Thea weer meer tijd gekregen en 
is teruggekeerd op het ‘oude nest’. 
 
Renovatieprojecten 
Zoals u uit de geschreven media heeft 
kunnen lezen is de renovatie van de 
complexen Waalstraat/Dolfijnstraat op een 
teleurstelling uitgelopen. Voor de 
aanvankelijk, door een onafhankelijk 
bureau berekende begroting wilde de 
uitgezochte aannemer de klus niet 
uitvoeren. De aanneemsom bedroeg enkele 
miljoenen Euro’s meer dan was   
begroot waardoor de aanbesteding als mislukt moest worden beschouwd. Na intensief 
overleg binnen het Woningbedrijf zelf, met Bewonerscommissie/Huurdersraad, en met 
de Raad van Commissarissen is besloten niet te gaan renoveren maar voor dezelfde prijs 
te gaan slopen en nieuwbouwen. Het overgrote deel van de oorspronkelijke bewoners 
was al verhuisd naar een nieuwe of tijdelijke woning. Voor het Woningbedrijf nu de taak 
om met de Gemeente Velsen en de Vereniging Dudok snel in overleg te gaan om een 
ontwerp te maken dat qua architectuur vergelijkbaar is met de oorspronkelijke 
complexen. 
Voor 2021 staan er nog meer renovatieprojecten op de rol. Zo zijn vergevorderde 
plannen voor de Rivierenbuurt, het Sam Vlessinghof en de Maasstraat/van Ostadestraat. 
Met de kennis opgedaan in de Waal/Dolfijnstraat moeten deze projecten beter verlopen. 
 
De Huurdersraad is actief met huurdersinformatie op Facebook. Tevens wordt de laatste 
hand gelegd aan een vernieuwde Website. 
Huurdersraad op Facebook 
Wordt Facebookvriend en kijk op de Website, www.huurdersraad-wbvelsen.nl. 
 

Tot besluit wenst de Huurdersraad alle lezers van dit 
Nieuwsbericht een gezond en coronavrij 2021 toe. 

 


