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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.   

Huur in 2021 

 

Onder de drie kabinetten Rutte stegen de 
woonlasten fors. Zowel door de 2e Kamer als 
de 1ste Kamer is in 2020 een motie aangenomen 
om de huren in de sociale sector te bevriezen. 
Minister Ollongren heeft deze moties niet 
uitgevoerd hetgeen haar een motie van 
afkeuring heeft opgeleverd. Nu in 2021 heeft 
zij besloten de huren voor 2021 in de sociale 
sector alsnog te bevriezen. Verheugend is het 
dat onze woningcorporatie heeft besloten om 
ook de huren in de vrije sector dit jaar niet te 
verhogen. De corporaties worden voor het niet 
verhogen van de huren in de sociale sector 
gecompenseerd door korting op de aan de  

Overgenomen uit Huurpeil voorjaar 2021                         staatskas te betalen verhuurdersheffing.  
Deze verhuurdersheffing blijft een “Sta in de Weg ” om meer woningen te kunnen gaan 
renoveren of nieuwbouwen. Bovenstaand laat onverlet dat de woonlasten over 2021 zullen 
stijgen. De gemeentelijke lasten als WOZ-belasting en Afvalstoffenheffing maken ook deel uit 
van de woonlasten. Vanuit Den Haag wordt ook de mogelijkheid geboden voor een eenmalige 
huurverlaging. Bij een gezamenlijk inkomen van maximaal € 32.200 heeft u recht op 
huurverlaging van uw basishuur. Deze wordt dan verlaagt naar € 633,25. Op de website van het 
Woningbedrijf treft u meer inhoudelijke informatie. 
 

Energiecoaches 
Ook voor dit jaar is er een weer een subsidie vrijgekomen in het kader van de Regeling 
Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). De wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat het 
nu ook wordt ingezet voor huurwoningen. Om een en ander te testen is er een pilot gestart en 
dankzij de Huurdersraad van Woningbedrijf Velsen, worden hiervoor woningen van het 
Woningbedrijf Velsen gebruikt. Er zullen zo’n 500 huurders in Zeewijk/Duinwijk worden 
benaderd voor een gratis energie-advies. Het is de bedoeling dat de pilot, die in april loopt wordt 
geëvalueerd en dan vanaf medio mei 2021 verder zal worden uitgerold. 
De Gemeente Velsen is de organisator van dit project en u krijgt ook een brief van de Gemeente 
wanneer uw complex aan de beurt is. Vervolgens wordt u benadert door energiecoaches van 



 
 

Energiek Velsen of van de Klimaat Route. Tijdens een keukentafel gesprek van ca. 30 minuten 
zal de energiecoach u tips geven hoe u in uw huis op een simpele wijze energie kunt besparen. 
Daarnaast kunt u, samen met de energiecoach, een GRATIS pakket samenstellen met eenvoudig 
aan te brengen energiebesparende artikelen. U kunt na ontvangst van de brief een afspraak 
maken met de energiecoach. Ook komen de energiecoaches ook huis aan huis langs. 
Kortom een eenvoudige manier om energie te besparen. 
 

Energiebesparing 

 
Van Pont tot Park 

De Gemeente Velsen heeft een nieuwe gebiedsvisie 
geopenbaard. Deze gebiedsvisie die in zijn geheel best wel 
veel stof doet opwaaien moet nog in zijn geheel worden 
uitgewerkt tot haalbare plannen. In deze gebiedsvisie wordt 
een toekomst geschetst die zich concentreert op een viertal 
thema’s, Voorzieningen, Verkeer, Woningvoorraad en 
Ruimtelijke kwaliteit. 
De visie voorziet in een kernwinkelgebied met een minder 
versnipperd winkelaanbod met minder leegstand.  

Het voorziet in een verkeersluw Plein 1945 dat een horecaplein moet worden. Verder voorziet 
de visie in uitbreiding van het woningaanbod met de speerpunten, Duurzaamheid, 
Betaalbaarheid en Levensloopbestendigheid. De woningcorporaties worden nadrukkelijk 
betrokken bij de uitwerking van de plannen. 
Als Huurdersraad zijn en blijven wij kritisch op de reeds gemaakte afspraken voor 
vernieuwbouw en/of renovatie van de bestaande woningen. 

 


