
                          
 

Stichting Huurdersraad Woningbedrijf Velsen 
LAATSTE NIEUWS 

 
Het afgelopen jaar zijn wij als Huurdersraad in gesprek geweest met het 
Woningbedrijf Velsen en de Gemeente om afspraken te maken over onderwerpen 
waar U en wij als huurders nu mee te maken hebben of in de toekomst mee te 
maken krijgen en die van invloed kunnen zijn op onze portemonnee. 
 

Dit wordt vastgelegd in de prestatieafspraken. 
 
Hieronder een korte weergave van een aantal van deze afspraken: 

 Betaalbaar wonen, dit zijn de maandelijkse kosten voor de huurders, deze 
bestaan niet alleen uit huur maar ook energie kosten en gemeentelijke kosten.   
Wij gaan met de gemeente in gesprek om de kosten, denk o.m. aan 
afvalstoffenheffing, van de inwoners van deze gemeente zoveel mogelijk te 
beperken.  

 Huurverhoging, met het woningbedrijf overleggen we over het beperkt 
houden van de huurverhoging. 

 Veilig en plezierig wonen. Het woningbedrijf Velsen dient veel woningen te 
renoveren zodat de bewoners een prettige, gezonde en veilige woning krijgen. 
Ook de leefbaarheid in de buurt speelt hierbij een belangrijke rol. Denk aan 
groenvoorziening, speelgelegenheid voor kinderen enz. 

 Wonen met zorg. Hier besteden we veel aandacht aan om het samen met 
andere zorgpartijen mogelijk te maken zodat ouderen langer thuis kunnen 
blijven wonen. 

 Woonruimteverdeling. Wij volgen dit op de voet en maken ons sterk over 
een goede verdeling, zodat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor 
Velsenaren.  

 Van het gas af. Als een rode draad is dit een onderdeel van de 
Prestatieafspraken. In 2050 moeten gemeenten en corporaties Co2 neutraal 
zijn, populair gezegd “van het gas af”. Wij zijn hierin gesprekspartner en 
houden de vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat de kosten niet 
doorberekend gaan worden aan de huurders.  

 
Dit is maar een deel van de onderwerpen waarover wij namens jullie meepraten. 
Komend jaar zijn er weer nieuwe onderhandelingen en wij willen graag dat er met 
ons wordt meegedacht over de te maken afspraken. 
Hiervoor zal beperkte tijd van u worden gevraagd om dit met ons te bespreken. 
 
Mogelijk dat door bovenstaande uw interesse is gewekt om mee te denken in de uitvoering van 
de prestatieafspraken. Bij voldoende belangstelling scheppen wij de mogelijkheid om bijeen te 
komen voor een inhoudelijk gesprek. Meldt u aan op onderstaand e-mailadres. 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande, of de volledige 
Prestatieafspraken wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar 

info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl 


