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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. 
 
 

Overleg met de nieuwe wethouders Participatie en Wonen 
Na het tot stand komen van het nieuwe college binnen de Gemeente Velsen is er tijdens de kennismaking 
bijeenkomst onder meer gesproken, dat het nuttig zou zijn dat de nieuwe wethouders voor Participatie en 
voor Wonen kennis maken met, en kennis verkrijgen wat de verschillende Huurdersorganisaties doen en wat 
hun visie is op het hedendaagse wonen.. Afspraken zijn gemaakt en op maandag 5 september 2022 hebben 
beide wethouders, in de vergaderruimte van Huurdersraad Woningbedrijf Velsen hun oren te luisteren 
gelegd en zich laten informeren over de 
Volkshuisvesting in de visie van het tweetal 
aanwezige Huurdersorganisaties. In dit overleg 
is onder andere gesproken over de Regulering 
van de Woningtoewijzing speciale doelgroepen. 
Dit in het kader van het in de luwte houden van 
delen van IJmuiden en Velsen Noord bij het 
toewijzen van woningen aan kwetsbare mensen    
In kwetsbare wijken. Wethouder Wonen gaf toe     Bram Diepstraten, Participatie           Sander Smeets, Wonen 
dat er geen controle is geweest vanuit de gemeente op de plaatsing van kwetsbare inwoners in kwetsbare 
wijken. Ook is gesproken over de gemeentelijke samenwerking en de regionale afspraken waarin vanuit 
huurderszijde de vrees is geuit dat de zeggenschap van inwoners kleiner wordt. Wethouder Participatie gaf 
toe dat vanuit Den Haag aan de gemeenten taken worden opgelegd die ten uitvoer moeten worden gebracht 
en dit geeft wel eens wat extra spanning. Velsen heeft 7 woonkernen die allen van elkaar verschillen en dat 
geeft wel eens problemen in een eensgezinde aanpak. In het kader van Pont tot Park werd naar de 
Huurdersorganisaties de vraag gesteld of zij weten hoe de gemiddelde IJmuidenaar naar dit project kijkt. In 
het overleg is ook nog gesproken over het warmtenet. Door de HVC wordt nog naarstig gezocht naar 
warmtebronnen. Mogelijk dat met de komst van Waterstof Tata-steel alsnog mee kan doen in dit project. 

 
 
Jaarverslag Woningbedrijf Velsen 
Op de website van het Woningbedrijf staat het Jaarverslag 2021. Voor die huurders die iets verder in het 
wel en wee van het Woningbedrijf geïnteresseerd zijn dan alleen hun eigen complex of Bewonerscommissie 
is dit een lezenswaardig stuk. Ga naar www.wbvelsen.nl; klik aan op de bovenste rij ’over ons’ bij 
downloads onder aan de pagina tref je onder jaarverslagen het Jaarverslag 2021 aan. 
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Energietoeslag 
Uit informatie vanuit de Woonbond blijkt dat velen met een 
krappe beurs de Energietoeslag van € 1300. — niet hebben 
aangevraagd bij hun gemeente. 
De netto inkomensvoorwaarden zijn: 
Alleenstaande vanaf 21 jaar tot de pensioenleeftijd   € 1310,05 
Gehuwd of samenwonend vanaf 21 jaar  
tot de pensioenleeftijd                                      € 1871,50 
Alleenstaand en gepensioneerd      € 1455,67 
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd    € 1971,05  

 Kijk op de website van de gemeente Velsen over de wijze waarop u een aanvraag kunt doen. 

 
 
Vernieuwing van het Sociaal Statuut 
Zoals reeds in het Nieuwsbericht van juli 2022 is vermeld zijn de gezamenlijke Huurdersorganisaties met de 
gezamenlijke Woningcorporaties is gesprek over een vernieuwd Sociaal Statuut. Dit vernieuwde Sociaal 
Statuut vormt het kader waarbinnen op hoofdlijnen de afspraken vastliggen over de wijze waarop met de  
 

 

zittende huurders omgegaan wordt bij 
renovatie of vernieuwbouw. De specifieke 
afspraken per complex dienen met de 
bewoners nog te worden vastgelegd in een 
sociaal plan of projectplan.  
 Het Sociaal Statuut geldt bij complexmatige 
ingrijpende renovatie in onbewoonde staat 
waarbij de huurovereenkomst behouden blijft. 

 

 

Het Sociaal Statuut is NIET van toepassing bij individuele verbeteringen en/of onderhoudswerkzaamheden 
ook als deze ingrijpend zijn. In het Sociaal Statuut is afgesproken dat de verhuurder in een zo vroeg 
mogelijk stadium de Huurdersraad, de Gemeente en de Bewonersvertegenwoordiging informeert over het 
startbesluit. De verhuurder houdt haar huurders goed op de hoogte middels informatieavonden, 
nieuwsbrieven en spreekuren.  
Als er geen Bewonersvertegenwoordiging is heeft de verhuurder een inspanningsverplichting om een 
Bewonersvertegenwoordiging op te richten. De verhuurder overlegt met de Bewonersvertegenwoordiging 
over de inhoud van het sociaal plan of projectplan waarin onder andere zijn opgenomen, ingangsdatum, 
vergoedingen, communicatiemomenten, proces herhuisvesting, en het moment van uitkering van de 
vergoeding. De Bewonersvertegenwoordiging heeft de plicht binnen 6 weken van de adviestermijn een 
bijeenkomst met de medehuurders te organiseren. In het Sociaal Statuut wordt GEEN terugkeergarantie naar 
eventuele nieuwbouw gegeven. Als eventuele wisselwoning wordt iedere woning binnen de gemeente 
Velsen met een gelijkwaardig aantal kamers als passend geacht. 
In het Sociaal Statuut staan nog veel meer zaken die mogelijk voor u van belang zijn. Schroom niet om een 
complete uitdraai op te vragen bij het Woningbedrijf of bij uw Huurdersraad. 

 
Het “Schoon Heel en Veilig” project 
Voor een aantal naoorlogse wederopbouw woningen (jaren 60 woningen) is het Woningbedrijf doende met 
de opzet van het project “Schoon Heel en Veilig”. Oorsprong van dit project zijn de vele schimmelklachten 
in een aantal van deze jaren 60 woningen. Op de wijze waarop deze woningen hedendaags worden gebruikt, 
in tegenstelling tot het gebruik in de jaren 60, speelt de schimmelvorming een grote rol. Dagelijks douchen 
en één kachel voor verwarming met geringe ventilatiemogelijkheden in de woning kunnen onder andere de 
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oorzaak van schimmelvorming zijn. Nu staat Woningbedrijf Velsen voor de grote opgave om alle jaren 60 
woningen te vervangen of te renoveren maar eenieder begrijpt dat dit een proces is van vele jaren. 

 

Om een veelheid van de geschetste problemen in te perken 
is het project “Schoon Heel en Veilig” ontstaan. Dit project 
voorziet om in een aantal complexen de kachels te 
vervangen door centrale verwarming, de ventilatie te 
verbeteren en koude van buiten (tocht) aan te pakken door 
het hang en sluitwerk te verbeteren of deuren te vervangen. 
Er zijn aannemers aangezocht om per woning te 
inventariseren welke maatregelen kunnen worden 
uitgevoerd. Er is al een project gestart aan de even 
huisnummerzijde van de Lange Nieuwstraat maar ook aan 
de De Noostraat. Meerdere projecten staan op de rol maar de 
succesfactor van de een is de start van de volgende. 
Voordat een project kan worden uitgevoerd dient wettelijk 
gezien nog wel 70 % van de betrokken bewoners in te 
stemmen met de uitvoering van de voorgestelde plannen. 

      Lange Nieuwstraat even huisnummerzijde                 
 
 

Gasprijs voor het Woningbedrijf 
Eenieder met een eigen energiecontract heeft zijn of haar contract 
nagekeken op looptijd en van de Energieleverancier hebben een 
aantal afnemers het verhoogde maandbedrag al doorgekregen. 
In een groot aantal complexen ontvangen de huurders de warmte en 
warm tapwater vanuit de gemeenschappelijke warmtevoorziening 
(zogenoemde blokverwarming) van Woningbedrijf Velsen. Deze 
huurders zijn tot aan de afrekening Servicekosten 2022 (medio juli 
2023) in onzekerheid over het te betalen tarief. De Huurdersraad 
heeft het Woningbedrijf gevraagd hoe hun contract met de Energie-   

leverancier luidt. Er is voor een groot aantal Woningcorporaties waaronder Woningbedrijf Velsen een 
inkoopcollectief voor energie. Dit inkoopcollectief heeft bij ‘Aenergie’ een jaarcontract dat stilzwijgend 
doorloopt. Door collectief als Woningcorporaties energie in te kopen wordt een betere prijs verkregen dan 
particuliere inkoop. Voor 2022 blijft de gas en elektriciteitsprijs gelijk. Voor 2023 is nog niets bekend. 
Het bij de politieke beschouwingen na Prinsjesdag genoemde Energieplafond is (nog) niet van toepassing 
voor de blokverwarming. De overkoepelende organisatie voor Wooncorporaties ‘Aedes’ voert nog 
gesprekken hierover met het ministerie zodat bij de definitieve uitwerking deze energiegebruikers ook 
meegenomen worden. 
 

Gezamenlijke bijeenkomst Woningbedrijf, Bewonerscommissies, Huurdersraad 
Op initiatief van de directeur van het Woningbedrijf is het idee ontstaan voor een gezamenlijke bijeenkomst 
met alle Bewonerscommissies. Deze gezamenlijke bijeenkomst wordt thans voorbereid en zal in de 2e helft 
van november 2022 worden gehouden in Zaal Velserduin aan het Velserduinplein te IJmuiden. 
De agenda voor die avond moet nog worden samengesteld maar duurzaamheid alsmede de eenduidige 
omgang met elkaar zal zeker besproken worden. De agenda voor die avond ontvangt u tijdig. 
 
 

 
 


