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Beschikbaarheid

Vochtig, geen goede isolatie, gehorig en 
lastig toegankelijk voor mensen die slecht 
ter been zijn: 54 boven- en benedenwo-
ningen aan de J.E. de Witstraat, Hogeweg 
en Middelweg in Uitgeest zijn al 70 jaar 
oud en hebben verschillende gebreken. In 
goed overleg met de bewoners is na lang 
praten en plannen maken het besluit ge-
nomen: slopen en vervangen door nieuw-
bouw. In juni gaan de woningen tegen de 
vlakte.

Jolanda Krom woont al 12 jaar aan de J.E. 
de Witstraat. “We wisten sinds 2015 dat er 
wat ging gebeuren. De woningen waren ver-
ouderd, dus hadden we als bewoners begrip 
voor de beslissing. Tijdens een bewoners-
avond vroeg Kennemer Wonen wie er mee 
wilde praten over de plannen. Dat leek me 
interessant, dus heb ik me aangemeld.’’ 

Groene omgeving
In de Klankbordgroep zitten nu zes bewo-
ners, die een paar keer per jaar bij elkaar ko-
men om over de plannen te praten. ”Het is 
heel interessant en leerzaam,’’ vertelt Jolan-
da. “De overleggen die we hebben gehad 
met Kennemer Wonen en FKG Architecten 
waren intensief, maar er is naar ons geluis-
terd. We hebben bijvoorbeeld tips gegeven 
aan de architect over de indeling van de wo-
ningen. We hebben ons ook hard gemaakt 
om het groen in de omgeving terug te la-
ten komen. Er komen straks vogelkasten, 
vleermuiskasten en groene hagen en strui-
ken. Met elkaar zijn we tot een heel mooi 
plan gekomen.’’ 

Nieuwe woonruimte
Omdat hun woningen worden gesloopt, 
moeten alle bewoners tijdelijk of permanent 
verhuizen. Zij worden begeleid door Dona-
te Rijs, wijkconsulent van Kennemer Wonen. 
“Daarvoor is een sociaal plan opgesteld. Ik 
heb alle bewoners thuis bezocht, uitgelegd 
wat er gaat gebeuren en wat hun rechten en 

plichten zijn. Waar nodig heb ik daarnaast 
geholpen met bijvoorbeeld de inschrijving 
bij het SVNK, het regelen van de urgentie-
verklaring en het meedenken en/of advise-
ren in keuzes.’’ Op één na zijn alle bewoners 
inmiddels verhuisd. “Het was best spannend 
om voor iedereen een passende woonruim-
te te vinden. Uitgeest is natuurlijk niet heel 
groot. Het had ook impact op andere wo-
ningzoekenden, maar over twee jaar komen 
er in het dorp 54 prachtige nieuwe wonin-
gen beschikbaar.’’ De Klankbordgroep was 
nauw betrokken bij het sociaal plan, vertelt 
Jolanda. “Dat was best een ingewikkeld on-
derwerp, maar ik heb er veel van geleerd. Er 
komt veel meer bij zo’n project kijken dan ik 
ooit had gedacht.’’ 

Meer comfort
De 87-jarige mevrouw Van Duin was een 
van de buren die haar woning moest verla-
ten. “Ik heb 39 jaar met heel veel plezier aan 
de J.E. de Witstraat gewoond. Ik had fijne 
buren, een heerlijke tuin: het was echt mijn 
plekje. Dus toen ik twee jaar geleden hoor-
de dat ik moest verhuizen, zag ik daar erg 
tegenop. Maar achteraf is dit het beste wat 
me kon overko- men. Ik woon nu 

in een seniorenappartement met meer com-
fort en zorgondersteuning dichtbij. De ka-
mers zijn veel groter en ik heb een mooi bal-
kon. Het is een gigantische verbetering. En 
ook hier zijn er lieve buren. Mijn oude buren 
hebben me geholpen met verhuizen en Do-
nate was een kanjer. Ze heeft mij enorm ge-
holpen met de inschrijving bij het SVNK, het 
reageren op woningen en het contact met 
diverse instanties rondom mijn verhuizing. Ik 
heb echt twee engeltjes op mijn schouders 
gehad.’’ 

Over twee jaar klaar
De nieuwbouw bestaat uit een combina-
tie van 28 driekamerappartementen en 26 
kleine eengezinswoningen. De woningen 
die straks gebouwd worden, zijn duurzaam, 
groter, toekomstbestendig en bieden meer 
wooncomfort voor de huurder. Op de daken 
worden zonnepanelen aangebracht en er 
wordt extra isolatieglas geplaatst. Eind 2022 
/ begin 2023 is de nieuwbouw klaar. Jolanda 
keert dan zeer waarschijnlijk terug naar haar 
straat, net als 18 andere bewoners. “Ik ben 
heel benieuwd hoe het plan er straks in het 
echt uit komt te zien. Op de tekeningen is 
het al prachtig.’’

Samenwerking

Het Coronavirus houdt ons allen inmid-
dels al een jaar bezig. Ruim 60 bewoners 
van complexen hebben in deze corona tijd 
vrijwillig schoongemaakt of doen dit nog 
steeds met de schoonmaakpakketten die 
door Kennemer Wonen beschikbaar wor-
den gesteld. In het begin van de coronape-
rikelen is er in samenwerking met huurders 
dit initiatief ontstaan om extra schoon-
maakwerkzaamheden verrichten van de al-
gemene ruimten en contactpunten zoals 
deurknoppen, liften en trapleuningen. Wij 
zijn deze bewoners ontzettend dankbaar 
en daarom hebben de Wijkbeheerders 
een kleine attentie langs gebracht. Bewo-
ners waarderen dit enorm en een veel ge-
hoord geluid was: “Het had niet gehoe-
ven, maar wat ontzettend attent!”. 
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“ Wat ons drijft, is dat we 

echt iets kunnen betekenen 

in het leven van onze 

 huurders en de gemeen-

schap. We geven onze 

 klanten letterlijk een thuis. 

Maar ook  figuurlijk geven 

we thuis. Bij vragen,  ideeën 

en problemen zijn we er 

voor onze huurders, 

 partners en collega’s.” 

Thuisgeven

“Wat ons drijft, is dat we echt iets kunnen 

betekenen in het leven van onze huurders 

en de gemeenschap. We geven onze klan-

ten letterlijk een thuis. Maar ook figuurlijk 

geven we thuis. Bij vragen, ideeën en 

problemen zijn we er voor onze huurders, 

partners en collega’s.”

Alkmaar zoekt 
energiecoaches! 

Duurzaamheid kan geld, comfort en een bete-
re leefomgeving opleveren, als je weet wat je 
moet doen. De behoefte aan advies voor ener-
giebesparing wordt steeds groter. Daarom is 
de gemeente Alkmaar op zoek naar energie-
coaches! Kennemer Wonen en de woningcor-
poraties Van Alckmaer en Woonwaard slaan 
de handen ineen met het Duurzaam Bouwlo-
ket om energiecoaches te vinden. Bewoners 
uit de gemeente Alkmaar kunnen bij een ener-
giecoach gratis energieadvies inwinnen over 
hun woning en hun gedrag. 

Wat doet een energiecoach? 
Een energiecoach komt bij mensen thuis en 
gaat het gesprek aan over energieverbruik en 
mogelijke besparingen. Vind je het leuk om 
mensen te adviseren en heb jij een passie voor 
energie en duurzaamheid? Kijk voor meer in-
formatie op de website van Duurzaam Bouw-
loket: www.duurzaambouwloket.nl/initiatief/
energiecoaches-alkmaar

Duurzaamheid

Krista Walter is sinds een aantal maanden directeur-bestuurder van Kennemer Wonen. 
Krista stelt zich graag aan u voor en vertelt meer over de uitdagingen die de komende 
jaren belangrijk zijn. “Ik ben opgegroeid in Noord-Holland en ik vind het dan ook ontzet-
tend leuk om weer terug te zijn. Samen met veel enthousiaste collega’s en u maak ik mij 
hard voor de sociale huis-
vesting in Noord-Kenne-
merland, en dát waar Ken-
nemer Wonen voor staat!” 

Bekijk de video op www.
kennemerwonen.nl/voor-
stellenkristawalter 
of scan de QR-code in deze 
afbeelding met uw mobiele 
telefoon.

Elektrisch koken
Kennemer Wonen vindt duurzaamheid be-
langrijk. Wij werken naar een toekomst 
waarin we zo min mogelijk afhankelijk zijn 
van brandstoffen zoals gas. Kennemer Wo-
nen wil daarom 444 galerijwoningen in Ou-
dorp geschikt maken voor elektrisch koken. 
Dat is goed voor het klimaat en veiliger voor 
bewoners. In de toekomst gaat iedereen in 
Nederland elektrisch koken.

Modelwoning

Inmiddels zijn alle bewoners van de galerij-
woningen in Oudorp geïnformeerd met een 
brief. Medewerker Klantinformatie van Ken-
nemer Wonen Chelsey Coenraad  begeleidt 
de bewoners bij deze verandering. In de 
Maasstraat is een modelwoning ingericht. 
In deze modelwoning ontvangt Chelsey be-
woners, beantwoordt zij vragen en laat hen 
zien hoe elektrisch koken werkt. Ook is te 
zien welke veranderingen er in de woning 
worden uitgevoerd als het eenmaal zover 
is. Huurders zien hoe de meterkast er straks 
uitziet. Er staat een voorbeeld van een elek-
trisch kooktoestel om te bekijken en eventu-
eel uit te proberen. 

Planning 

Voordat we de verandering naar elektrisch 
koken doorvoeren, vragen wij van alle be-
woners een reactie. Op dit moment heeft 
ongeveer 60% van de bewoners positief 
gereageerd. De overige bewoners wor-
den nog een keer door Chelsey benaderd. 
Door de Corona zijn veel fabrieken van keu-
kenapparatuur gesloten. Hierdoor zijn er bij-

na geen kooktoestellen te koop. Als de fa-
brieken weer open zijn, wordt de overgang 
naar elektrisch koken verder voorbereid. Wij 
gaan er nu van uit dat de werkzaamheden 
na de zomer starten.

Chelsey Coenraad

Artist impressie J.E. de Witstraat

Donate Rijs (links) Jolanda Krom (midden) en mevrouw Duin (rechts)

Duurzaamheid

Een unieke coalitie van 34 organisaties pre-
senteerde afgelopen maand de landelijke 
Actieagenda Wonen. De boodschap is dui-
delijk: ‘Er moet veel gebeuren om het wo-
nen in Nederland te verbeteren. Wij wil-
len aan de slag en hebben daar concrete 
plannen voor. Politiek, doe met ons mee en 
maak deze plannen mogelijk.’ Ook de wo-
ningcorporaties uit de regio Alkmaar onder-
steunen deze agenda en roepen de lande-
lijke politiek op om mee te doen.

Krista Walter: “Ik ben trots op het verbin-
dende vermogen dat vanuit een breed 
werkveld en vanuit een gedeelde noodzaak 
de Actieagenda Wonen is opgesteld. Wij 
onderschrijven als regionale woningcorpo-
raties de prioriteiten die zijn benoemd en 
herkennen de volkshuisvestelijke opgaven. 
Ook in onze regio zien we dat de woning-
markt moeizaam functioneert en de wacht-

tijden voor een woning stijgen. Daarom is 
onze oproep aan een nieuw kabinet: Doe 
mee, en ga samen de wooncrisis te lijf!”

De volledige Actieagenda vindt u in het 
nieuwsbericht op onze website.

Beschikbaarheid

Oproep aan nieuw kabinet: Doe mee 
en ga samen wooncrisis te lijf!

Bewoners Uitgeest blij met nieuwbouw

Dienstverlening

Bent u ingeschreven als woningzoekende bij het 
SVNK en krijgt u e-mails en smsjes uit naam van 
WoningNet? In de berichten staat dat u verlen-
gingskosten moet betalen. Ga hier niet op in! Wij 
adviseren u dringend om niet op de link te klik-
ken en de afzender te blokkeren! Het gaat om 
nepberichten van internetoplichters. SVNK werkt 
niet met WoningNet. 
Sinds september vorig jaar worden deze zoge-
noemde phishing berichten verzonden. Op de 
website van het SVNK is hier ook aandacht aan 
besteed. Helaas kunnen Kennemer Wonen en 
SVNK hier niets aan doen. Heeft u toch op de 
link in het bericht geklikt? Neem dan zo snel mo-
gelijk contact op met uw bank om aan te geven 
dat er sprake is van digitale oplichting. 

Verlenging inschrijving SVNK
Vanaf 1 januari 2021 hoeft u uw inschrijving niet 
meer te verlengen. U blijft gewoon ingeschreven 
staan, totdat u een woning gevonden heeft. U 
hoeft ook geen verlengingsgeld (€ 7,50) meer te 

betalen. Wie zich vanaf 1 januari 2021 inschrijft 
als woningzoekende betaalt eenmalig € 25. Het 
inschrijfgeld voor nieuwe woningzoekenden 
wordt dus hoger maar u hoeft dus geen verlen-
gingsgeld meer te betalen.
Kijk voor meer informatie op www.svnk.nl 

Afbeelding: nepbericht WoningNet 

Let op! Nepbericht WoningNet

Samenwerking

Van het gas af

Wijkgericht

Onderhoudsinspecties 
in de wijk

Trouwe huurders 
in zonnetje gezet

Kennemer Wonen laat jaarlijks een deel 
van haar woningen inspecteren om na te 
gaan of deze nog in goede onderhouds-
conditie verkeren. In de periode van fe-
bruari t/m half mei 2021 worden verspreid 
door ons bezit, steekproefsgewijs inspec-
ties uitgevoerd door BBA uit Heemskerk. 
De inspecties vinden voornamelijk plaats 
aan de buitenzijde van de woningen. In 
enkele gevallen is het nodig om binnens-
huis een inspectie te doen, waarvoor de 
inspecteur bij u kan aanbellen. De inspec-
teurs van BBA zijn in het bezit van een 
brief en legitimatiebewijs. U kunt hiernaar 
vragen als u twijfels heeft over de persoon 
die bij u voor de deur staat.

Kennemer Wonen zet regelmatig trouwe 
huurder in het zonnetje! Dit zijn huurders 
die 50 jaar of langer in dezelfde woning 
wonen. Normaal gesproken worden deze 
huurders uitgenodigd voor een gezellig 
samenzijn. Onder het genot van een kop-
je koffie en een gebakje kunnen ze elkaar 
ontmoeten, samen kletsen en ervaringen 
delen. Nu, met corona, is alles anders en 
is een gezellig samenzijn niet mogelijk. 
Daarom zet Kennemer Wonen deze huur-
ders op een andere manier in het zonne-
tje. 

Oproep!
Woont u ook bijna 50 jaar of langer in een 
woning van Kennemer Wonen (of één van 
haar voorgangers)? Laat het ons weten 
door een mail te sturen naar info@kenne-
merwonen.nl o.v.v. Trouwe Huurder. Wie 
weet staan wij de volgende keer bij u voor 
de deur met een verrassing!


