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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

Maar liefst dertig jaar heeft Thea Rosier in 
Castricum gewoond. Een mooie eengezins-
woning in het dorp was haar thuis. Maar toen 
haar man in 2017 overleed, begon ze na te 

denken. Was het huis voor haar alleen niet te 
groot? En het traplopen lukte nu nog rede-
lijk, maar wat als dat niet meer zou gaan? Ze 
besloot het heft in eigen handen te nemen 
en te verhuizen naar een gelijkvloers nieuw-
bouwappartement in Limmen.

Natuurlijk heeft ze in het begin best gedacht 
dat ze spijt zou krijgen van haar keuze, geeft 
Thea toe. “Maar die vrees bleek volledig on-
terecht. Ik ben zo ontzettend blij dat ik deze 
move heb gemaakt! Ik hoef geen trappen 
meer te lopen, ik ben veel minder tijd kwijt 
aan het huishouden en als het moet kan ik 
me hier met een rollator prima redden, want 
alles is gelijkvloers. Ik mis mijn oude huis en 
buurtje totaal niet.”

Flinke besparing op de maandlasten
Een van haar twijfels was de hogere huur-
prijs van het nieuwe appartement. “Je zou 

denken: waarom verhuizen als je meer huur 
moet betalen voor een kleinere woning? 
Maar weet je, in totaal ben ik hier goedko-
per uit! Het klopt, ik betaal meer huur in de 
maand, maar tegelijkertijd zijn al mijn andere 
kosten gedaald. En dan vooral mijn energie-
rekening. Om te beginnen is de woning klei-
ner, dus verbruik ik sowieso al minder ener-
gie. Plus, deze nieuwbouwwoning is volledig 
geïsoleerd, de ramen zijn voorzien van triple 
glas, voor de verwarming heb ik een warm-
tepomp en op het dak liggen zonnepane-
len die elektriciteit opwekken. De thermos-
taat staat continu op een comfortabele 19 
graden, toch is mijn energierekening maar 1 
euro in de maand! Ik kon het niet geloven 
toen ik dat hoorde, maar het is echt waar. Al 
die torenhoge energieprijzen waar de kran-
ten bol van staan, heb ik geen last van. Mijn 
maandlasten zijn sinds ik hier ben komen wo-
nen juist flink lager geworden.”

Een energierekening van 1 euro per maand

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

Het verduurzamen van de 58 sociale 
huurappartementen aan de Kennedybou-
levard in Egmond aan Zee is in volle gang. 
De panden staan in de steigers en het bo-
ren en zagen begint al vroeg voor onze be-
woners. Daarom: tijd voor ontbijt! De be-
woners zijn namelijk gewoon thuis wanneer 
hun portiekflat energiezuiniger wordt ge-
maakt met o.a. betere isolatie en ventila-
tie. Omdat de bouwmedewerkers vroege 
vogels zijn, hebben BAM Wonen en Ken-

nemer Wonen de bewoners getrakteerd 
op een ontbijtje. De bewoners moeten 
ook vroeg uit de veren als er in hun wo-
ning gewerkt wordt. Met dank aan ontbijt- 
en lunchroom Pompadour Egmond die de 
ontbijtjes heeft samengesteld. Nog even 
en alle 58 woningen zijn aangepakt waar-
door de energielasten verminderen en het 
wooncomfort wordt vergroot. Tegelijkertijd 
is het goed voor het klimaat door de CO2 
reductie die we hiermee realiseren.

Duurzaamheid

Iedereen aanraden
Bij de verhuizing heeft Thea gebruik ge-
maaktvan doorstroomvoorrang. Met die re-
geling kunnen huurders voorrang krijgen als 
ze naar een kleinere sociale huurwoning wil-
len verhuizen. Of omgekeerd. “Ik kan het ie-
dereen aanraden, die ook de wens heeft om 
kleiner of juist groter te wonen,’’ zegt Thea. 
“Het is voor mij zonder meer een gouden 
greep geweest.’’
Meer weten over doorstroomvoorrang, en 
hoe het werkt? Kijk op www.svnk.nl.

U kunt nog tot 31 juli a.s. tot max € 80,- aan gratis energiebesparende producten ont-
vangen! Tot die datum is de subsidie vanuit de Regeling Reductie Energieverbruik Wo-
ningen (RREW) beschikbaar voor huurders binnen onze gemeenten Bergen, Castricum 
en Heiloo. In Alkmaar en Uitgeest is het maximale bedrag al bereikt. Het is zonde om 
deze subsidie te laten liggen. 

Kijk voor meer informatie op www.kennemerwonen.nl/rrew. Daar vindt u ook direct de 
link naar de juiste pagina van uw gemeente. Met slechts een paar klikken bestelt u 
LED-verlichting, tijdschakelaars, deurdrangers, tochtstrips etc! De gemeenten werken 
samen met Duurzaam Bouwloket om alle aanvragen te verwerken. U kunt slechts 1 keer 
gebruik maken van deze subsidie. Op=Op. 

Felicitaties aan geslaagden!

U kunt nog één maand GRATIS 
energiebesparende producten bestellen

Wijkgericht

Duurzaamheid

Verduurzaming én ontbijtservice 
bij de Kennedy Boulevard!

We zijn halverwege het jaar, de langste 
dag is geweest en de zomer staat voor de 
deur. Voordat we gaan genieten van de 
zomermaanden en wellicht een vakantie, 
blikten wij samen met onze huurdersver-
enigingen terug op het eerste half jaar en 
gingen we alweer in gesprek over onze ac-
tiviteiten in 2023. Het is fijn om te merken 
dat we op schema liggen met de meeste 
afspraken. Daar is ook hard aan gewerkt! 
Wel raakt na corona, natuurlijk de oorlog 
in Oekraïne ons nu allemaal. Het heeft gro-
te gevolgen voor bijvoorbeeld de energie- 
en bouwkosten. De inflatie is enorm en de 
rentekosten stijgen. Spannend hoe dit zich 
de komende tijd zal ontwikkelen.

Begin dit jaar waren de gemeenteraads-
verkiezingen. Voor ons allemaal belangrijk! 
De gemeente bepaalt met haar woonvisie 
het woonbeleid. Als corporatie geven we 
jaarlijks aan wat we daarin kunnen beteke-
nen. De vijf gemeenten waarin Kennemer 
Wonen actief is, zijn onze natuurlijke part-
ners. Komende periode gaan we daarom 
weer kennismaken met nieuwe wethou-
ders en gemeenteraadsleden. Dat doen 
we met veel plezier! Maar niet voordat we 
eenieder die zich de afgelopen vier jaar 
voor sociale woningbouw in uw gemeen-
te heeft ingezet, hartelijk danken!

In deze informatiepagina besteden we 
o.a. aandacht aan ons duurzaamheidspro-
ject aan de Kennedyboulevard in Egmond 
aan Zee, feliciteren we geslaagden en wij-
zen we u op de mogelijkheid om energie-
besparende producten te bestellen. Vol-
gens mij een mooi aanbod. 

Graag wens ik iedereen een mooie zomer. 
Tot in september! 
Voor nu, veel leesplezier!

Krista Walter,
Directeur-bestuurder  

Column

Krista Walter

In juni kregen veel middelbare scholieren 
hun examenuitslag. Collega’s gingen de wijk 
in om aan te bellen bij onze huurders en de 
geslaagden te feliciteren met hun diploma! 
Zij ontvingen een kaart en een heerlijke cho-
coladereep. Een kaart met een felicitatie en 
een boodschap met een kijk naar de toe-
komst; schrijf je ook meteen in bij SVNK als 

je 18 jaar bent, want voor een eigen (huur)
woning ben je niet zomaar geslaagd… De 
collega’s ontvingen veel enthousiaste reac-
ties op hun onverwachte bezoek. Het was 
leuk om zoveel enthousiaste reacties te zien, 
af en toe even een praatje te maken, en voor 
alle geslaagden; nogmaals van harte gefeli-
citeerd!

Het zonnetje schijnt en dat nodigt uit om 
lekker in de tuin te werken, plantjes neer 
te zetten en de tuin gezellig te maken. Wat 
kunt u allemaal doen zodat de tuin er ver-
zorgd en aantrekkelijk uit blijft zien? Kenne-
mer Wonen heeft een folder waarin duidelijk 
staat omschreven wat de richtlijnen zijn voor 
het inrichten en onderhouden van uw tuin.

Aandacht voor duurzaamheid
Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat 
tuinen er netjes en verzorgd uitzien maar 
ook dat er aandacht is voor duurzaamheid. 
Bij duurzaamheid gaat het om zonder gif 
bestrijden van onkruid en zorgen voor vol-

doende waterafvoer. Dit doet u door de 
tuin niet helemaal te betegelen maar te 
zorgen voor voldoende groen in de tuin. 
Wilt u hier meer over weten en over het 
onderhouden en inrichten van uw tuin? Kijk 
op onze website voor de folder ‘Tuininrich-
ting en tuinonderhoud’.

Wijkgericht

Een goed verzorgde tuin 
geeft plezier voor iedereen

Bij een verstopping van uw afvoer of riole-
ring komt de Bie Rioolservice bij u langs om 
het probleem op te lossen. Hiervoor kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met de Bie  
Rioolservice via (023) 539 70 30 en hoeft u 
niet eerst met Kennemer Wonen te bellen.

Hoe voorkomt u zelf een verstopping?
De Bie Rioolservice geeft aan dat een ver-
stopping vaak veroorzaakt wordt door opho-

ping van verstoppende producten die niet in 
de afvoer thuis horen. Zo kunt u verstoppin-
gen helpen te voorkomen:
-  Spoel geen vochtige doekjes door het toi-

let. Gooi deze in de prullenbak.
-  Spoel geen hygiëneproducten door het toi-

let (zoals maandverband). Gooi dit in de 
prullenbak.

-  Spoel geen olie, vet of boter na het eten door 
de gootsteen. Gooi dit in de prullenbak.

-  Gebruik geen chemische ontstopper.
-  Trek na ieder toiletgebruik het toilet door 

en gebruik na een grote boodschap de gro-
te doorspoelknop. 

Zo proberen we samen verstopping te voor-
komen, en is dit beter voor het milieu. Heeft 
u toch last van verstopping in uw woning, 
neem dan contact op met de Bie Rioolser-
vice.

Diensverlening

Wat te doen bij een verstopping?

Thea Rosier


