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“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.”

Thuisgeven

Kennemer Wonen gaat op de plek waar 
voorheen garageboxen stonden aan de 
Waal- en Maasstraat 20 levensloopbesten-
dige woningen bouwen. Aansluitend op de 
renovatie en verduurzaming van de 280 wo-
ningen in de portiekflats, worden er 20 ener-
giezuinige en rolstoeltoegankelijk woningen 
toegevoegd in de Rivierenbuurt. Kennemer 
Wonen vindt het belangrijk dat bewoners 
prettig en betaalbaar wonen en langer zelf-
standig kunnen blijven wonen. Dat er vol-
doende huurwoningen beschikbaar zijn voor 
de vele woningzoekenden is net zo belang-
rijk. Er is een groot woningtekort en behoef-
te aan betaalbare (kleinere) toegankelijke 
woningen. 

Duurzame woningen
Het plan bestaat uit veertien tweekamerwo-
ningen en zes driekamerwoningen, allemaal 
op de begane grond. De woningen heb-
ben een voordeur en berging aan de straat-
kant. De woningen zijn voorzien van duur-
zame installaties, krijgen een groen sedum 
dak, zonnepanelen, worden aangesloten op 
stadswarming en zijn dus gasloos. Hierdoor 

krijgen de woningen energielabel A.
Dat betekent lagere energielasten voor de 
huurder. De woningen liggen dichtbij win-
kels, parken, ontmoetingscentra De Oever 
en De Wachter en openbaar vervoer. 

Toewijzing
De woningen zijn drempelvrij en geschikt 
voor jong en oud voor kleine huishoudens 
van één of twee personen. Met de toewij-
zing van de zes driekamerwoningen wordt 
gekeken naar een mix van bewoners die wil-
len omkijken naar elkaar en betrokken zijn 
bij de buurt. Bijvoorbeeld senioren uit de 
buurt via de doorstroomvoorrang, jongeren 
met een specifieke zorgvraag of woningzoe-

Binnenkort start de bouw van 20 duurzame en  
betaalbare huurwoningen aan de Rijnstraat in Alkmaar 

Samenwerking

Dat onze huurders prettig wonen, vinden 
wij belangrijk. Onder ‘prettig’ verstaan wij 
een schone, veilige omgeving waar je je 
op je gemak voelt. Een prettige uitstraling 
van een woongebouw draagt daar aan 
bij. Als verhuurder dragen wij ons steen-
tje hieraan bij, het liefst samen met bewo-
ners. Daarom is de uitstraling van de hal-
len in de Maasstraat aangepakt met frisse 
en vrolijke wandfoto’s. Alle bewoners heb-
ben hun stem uitgebracht op één van de 

vijf bedachte thema’s. Het thema Alkmaar 
kreeg verreweg de meeste stemmen. Aan 
de hand van het winnende thema, is op 
zoek gegaan naar mooie typerende foto’s 
van de stad. Vorige maand zijn de fotopa-
nelen op iedere verdieping geplaatst. Zo-
wel de bewoners als Kennemer Wonen 
zijn trots op het resultaat. Het streven is 
om dit jaar ook twee andere woongebou-
wen in Alkmaar op te vrolijken met prach-
tige fotopanelen.

Wijkgericht

kenden met een WMO-indicatie of een huis-
vestingsindicatie. De huurwoningen worden 
aangeboden via het woonruimteverdeel- 
systeem SVNK (www.svnk.nl). Als alles vol-
gens planning verloopt, worden de wonin-
gen eind 2022 opgeleverd.

De coronapandemie lijkt langzaam maar ze-
ker op zijn retour. Gelukkig maar! Helaas 
merken wij wel nog de effecten hiervan. Er 
zijn nog relatief veel mensen ziek waardoor 
onze aannemers soms moeite hebben de 
werkroosters op orde te krijgen. Ook sig-
naleren wij dat er nog steeds tekorten zijn 
aan materialen en producten en dat levertij-

den lang zijn. Het afhandelen van een repa-
ratieverzoek of geplande werkzaamheden  
kost hierdoor soms meer tijd dan u van ons 
gewend bent. Wij vragen u hiervoor om uw 
begrip. Is er sprake van structurele vertra-
ging, dan wordt u hier uiteraard over geïn-
formeerd.

Vertraging werkzaamheden

Dienstverlening

Kennemer Wonen laat jaarlijks een deel van 
haar woningen inspecteren om na te gaan 
of deze nog in goede onderhoudsconditie 
verkeren. In de periode van februari t/m half 
mei 2022 worden, verspreid door ons be-
zit, steekproefsgewijs inspecties uitgevoerd 
door BBA uit Heemskerk. De inspecties vin-
den voornamelijk plaats aan de buitenzij-

de van de woningen. In enkele gevallen is 
het nodig om binnenshuis een inspectie te 
doen, waarvoor de inspecteur bij u kan aan-
bellen. De inspecteurs 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

Onderhoudsinspecties in de wijk

Wijkgericht
Binnenkort vragen wij ons online klantenpanel om een enquête in te vullen over het on-
derwerp planmatig onderhoud. Wilt u ook meedoen aan dit onderzoek en uw mening ge-
ven over hoe u als huurder van Kennemer Wonen tegen dit onderwerp aankijkt? Meld u 
dan nu aan voor het online klantenpanel. Onder de deelnemers van het onderzoek worden 
drie VVV-bonnen van 20 euro verloot. Huurders die lid zijn van het online klantenpanel ont-
vangen een aantal keer per jaar een korte digitale enquête. De resulta-
ten van de enquêtes worden gebruikt om de dienstverlening van Ken-
nemer Wonen te verbeteren en zo goed mogelijk te laten aansluiten op 
de wensen van u als huurder. Kijk voor meer informatie en om u aan te 
melden op: https://kennemerwonen.mwm2.nl of scan de QR code met 
de camera van uw mobiele telefoon of tablet.

Energiebesparen begint met kleine maatre-
gelen. U kunt nu tot max € 80,- aan gratis 
energiebesparende producten ontvangen! 
Deze subsidie vanuit de Regeling Reductie 
Energieverbruik Woningen (RREW) is ook 
beschikbaar voor u als huurder van Ken-
nemer Wonen. Denk aan LED-verlichting, 
tijdschakelaars, deurdrangers etc! Kijk voor 

meer informatie op www.kennemerwonen.
nl/rrew. Daar vindt u ook direct de link naar 
de juiste pagina van uw gemeente om de 
subsidie aan te vragen of producten te be-
stellen. De gemeentes werken samen met 
Duurzaam Bouwloket om alle aanvragen te 
verwerken. U kunt slechts 1 keer gebruik 
maken van de subsidie.

Meepraten over planmatig onderhoud? 
Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Samenwerking

Samenwerking

Entreehallen opgefrist 
met sfeerbeelden

Kennemer Wonen pakt woonfraude actief 
aan. Er zijn verschillende vormen van illega-
le bewoning. Criminelen maken regelmatig 
anoniem gebruik van panden om illegale 
praktijken uit te voeren. Denk aan illega-
le prostitutie, het opslaan van wapens, het 
produceren van drugs of het bewaren van 
crimineel geld. Dit heeft negatieve gevol-
gen voor de veiligheid en leefbaarheid van 
de woonomgeving, maar ook voor woning-
zoekenden. Die staan langer op de wacht-

lijst. Heeft u een vermoeden van woon-
fraude? Meld het ons (anoniem). Het helpt 
andere mensen een eerlijke kans te bieden 
op een huurwoning. 
Maar hoe herken je crimineel gebruik van 
panden? Bekijk de tekening. Herkent u de 
35 verstopte mogelijk signalen van crimi-
neel pandgebruik?
Op de homepage van onze website  
www.kennemerwonen.nl vindt u de oplos-
sing.

Herkent u de 35 signalen 
van crimineel gebruik van  

woningen of panden?

Puzzel

Meer dan ooit beseffen we ons hoe be-
langrijk het is om een dak boven je hoofd 
te hebben en in een veilige woonomgeving 
te kunnen leven. De schrijnende situatie in 
Oekraïne brengt ons tot inzien. Veiligheid 
is een basisbehoefte voor iedereen. Een 
omgeving waar je veilig bent, je op je ge-
mak voelt en kunt zeggen wat je wilt. Ik ben 
dankbaar dat wij ‘gewoon’ kunnen zeggen 
waar we voor staan, waar wij in geloven. 

Van een heel ander kaliber, maar wel aan de 
orde van de dag, zijn de gemeenteraads-
verkiezingen. We gaan met z’n allen naar 
de stembus. We laten onze stem horen over 
wat wij belangrijk vinden in onze gemeen-
ten! In aantocht naar de verkiezingen houd 
ik regelmatig, samen met onze collega- 
corporaties, een betoog voor meer sociale 
huurwoningen. Iedereen verdient een dak 
boven zijn hoofd. Nieuwbouw? Ja! Dan wel 
met een minimum aandeel van 30% sociale 
huur. Die oproep doen we aan alle gemeen-
ten in de regio Alkmaar. Leg het minimale 
percentage van 30% sociale huurwoningen 
in nieuwbouwprojecten vast in gemeentelijk 
beleid. Tot nu toe is er bij nieuwbouwpro-
jecten geen verplicht aandeel sociale huur-
woningen vastgelegd en wordt meestal 
uitgegaan van een aandeel ‘sociale wonin-
gen’. Dat zijn zowel sociale huur als sociale 
koopwoningen. In de afgelopen jaren heb-
ben we gezien dat het aandeel sociale huur-

woningen in de nieuwbouw ver is achterge-
bleven bij wat nodig is. Het is daarom van 
groot belang dat we met elkaar gaan stu-
ren op die noodzakelijke 30% sociale huur. 
Minstens zo belangrijk is een goede samen-
werking tussen overheden (rijk, provincie 
en gemeenten), corporaties en marktpartij-
en. Vorige week sprak ik hierover met mi-
nister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, Hugo de Jonge, tijdens zijn be-
zoek aan de gemeente Alkmaar. Een open 
en waardevol gesprek over de vraag hoe 
we elkaar kunnen versterken om ieder die 
dat nodig heeft een (sociaal) dak boven het 
hoofd te bieden. 

Krista Walter
Directeur-bestuurder

Column

Krista Walter

Minister Hugo de Jonge met directeur-bestuurders Joke van den Berg, Krista Walter en  
Irma van Leeuwen in Alkmaar. 

Broedseizoen 
Het broedseizoen begint binnenkort weer 
voor veel vogels. Vogels vliegen af en aan 
om hun nest te bouwen en daarna om hun 
kroost te voeren. Een gezellige bedoening 
maar soms gaat dat gepaard met een hoop 
lawaai. Tussen 1 april en 15 juli mogen er 
wettelijk geen vogelnesten verwijderd wor-
den. De Flora en Faunawet beschermt de 
broedende vogels. Dit betekent dat je tij-
dens het broedseizoen de vogels met rust 
moet laten. Heeft u het gevoel dat de vo-
gels schade aan de woning aanrichten? Dan 
kunt u contact met ons opnemen via tele-
foonnummer (072) 8 222 888. Onze mede-
werker beoordeelt of dit het geval is en of 
het nodig is om actie te ondernemen na het 
broedseizoen.

Meeuwenoverlast 
Restjes eten voeren aan vogels lijkt heel mi-
lieuvriendelijk, maar je trekt er ook meeu-

wen mee aan. Een meeuw is een slimme 
vogel en blijft daar waar hij makkelijk eten 
kan vinden. Dit eten helpt de meeuw om 
z’n kuiken te voeren. Ieder jaar komen de-
zelfde meeuwen terug om te broeden in 
uw buurt, met de nodige overlast. Ook 
meeuwen zijn beschermd door de Flora en 
Faunawet. Voer ze daarom niet en zorg er-
voor dat etensresten niet naast de afvalbak 
vallen!

Dienstverlening

RREW subsidie niet alleen voor 
woningeigenaren, maar ook voor u 

als huurder!

Start broedseizoen


