
Facebook.com/kennemerwonen @kennemerwonen linkedin.com/company/kennemerwonen

Bezoekadres: Schuine Hondsbosschelaan 45 • 1851 HN Heiloo  |  Postadres: Postbus 284 • 1850 AG in Heiloo  |                        (072) 8 222 888  |  info@kennemerwonen.nl  |  www.kennemerwonen.nl   |  Bereikbaar: Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur

Betaalbaarheid

Is schade aan 
uw spullen 
goed gedekt?
Bij een huurwoning is het niet nodig een 
opstalverzekering af te sluiten. Dat doet 
Kennemer Wonen namelijk al. Maar het 
is wél verstandig om een inboedelver-
zekering af te sluiten voor uw interieur, 
meubilair, kleding, sieraden etc.. Hier-
mee verzekert u de spullen in uw huis te-
gen schade door bijvoorbeeld diefstal 
en brand. Een inboedelverzekering voor 
een huurwoning werkt bijna hetzelfde als 
een inboedelverzekering voor koopwo-
ningen, alleen moet u hierbij nog reke-
ning houden met het huurdersbelang.

Huurdersbelang 
Huurdersbelang is een onderdeel van de 
inboedelverzekering. Hieronder vallen 
alle veranderingen, verbeteringen of uit-
breidingen die u zelf in de huurwoning 
heeft aangebracht en zelf heeft betaald. 
Ook spullen die u heeft overgenomen 
van de vorige huurder vallen hieronder. 

“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.”

Welzijnsorganisatie Trefpunt Heiloo en Ken-
nemer Wonen hebben de handen ineenge-
slagen om bewoners van de Vinkenbaan en 
De Gouwe Boom in Heiloo beter te leren 
kennen. Door met elkaar in gesprek te gaan, 
weten we wat er leeft in de buurt. Wat bewo-
ners graag zien veranderen in de wijk, waar 
een inwoner hulp bij nodig heeft en waarmee 
buurtbewoners elkaar kunnen helpen. Dat 
leverde leuke en verrassende gesprekken 
op, over uiteenlopende onderwerpen zo-
als verduurzaming, financiën, vereenzaming, 
schoonmaak en afval. Met de informatie die 
werd opgehaald gaan de cliëntondersteuner 
van het Trefpunt en de wijkconsulenten van 
Kennemer Wonen verder aan de slag.

Wijkgericht

In gesprek met bewoners in Heiloo

De prijs van bouwmaterialen is de afgelo-
pen maanden fors gestegen en soms meer 
dan verdubbeld. Vanwege de pandemie 
hebben veel fabrieken wereldwijd stilge-
legen. Er werd gedacht dat de vraag naar 
materialen uit zou blijven maar dat is niet 
gebeurd. Omdat er nu meer vraag dan 
aanbod is van materialen is bouwen en ver-
bouwen een stuk duurder geworden en zijn 
levertijden enorm opgelopen.

Wij weten niet precies welke tekorten zich 
de komende tijd nog voordoen, en welke 
gevolgen dit heeft voor onze werkzaamhe-
den. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat 

gepland onderhoud hierdoor vertraging 
oploopt of dat reparaties langer duren. 
Huurders informeren wij tijdig als dit voor 
hen van toepassing is.

Samenwerking

Bouwmaterialen; duurder  
& langere levertijden

‘Ik heb heel veel geluk gehad’
Een lot uit de loterij. Dat is het nieuwe 
huurappartement van Anne letterlijk. Na 
lang zoeken heeft ze eindelijk voor zich-
zelf en haar twee kinderen weer een vast 
adres, dankzij het lotingsysteem van 
SVNK. 

Het is voor Anne nog nauwelijks te bevat-
ten dat het lot haar een betaalbare huurwo-
ning heeft gegeven. En dat nog wel in haar 
geboortedorp Heiloo. “Een woning kopen 
is onmogelijk tegenwoordig en met de lan-
ge wachttijden voor een sociale huurwo-
ning zou het voor mij nog vele jaren duren 
voordat ik daarvoor in aanmerking zou ko-
men. Met veel geluk heb ik particulier een 
woning kunnen huren, maar dat was ont-
zettend duur. Ik heb het afgelopen jaar elk 
dubbeltje drie keer moeten omdraaien.”

Alarm gezet
Tijdens haar zoektocht had Anne zich in-
geschreven bij verschillende corporaties. 
Bij SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Ken-
nemerland) leerde ze van het bestaan van 
de lotingwoningen. “Elke maandagavond 
om vijf minuten voor zeven ging het alarm 
op mijn mobiele telefoon. Het teken om in 
te loggen op de website om mee te kun-
nen doen aan de loting, in de hoop dat het 
kwartje mijn kant op zou vallen.’’ Na ver-
schillende keren te zijn uitgeloot, stond 
op een avond ineens een prachtig appar-
tement met drie slaapkamers in Heiloo 
op haar scherm. Perfect voor haar en haar 
twee kinderen.

Weer ademhalen
Nooit had ze durven dromen dat ze inge-
loot zou worden, vertelt ze emotioneel. 
“Deze woning betekent alles voor me. Ik 

kan weer ademhalen. Het betekent weer 
een betaalbaar dak boven mijn hoofd. En 
dan ben ik ook nog eens terug op mijn 
oude nest, dicht bij mijn familie en vrien-
den. Mijn kinderen vinden het heerlijk om 
bij oma in de buurt te wonen. En nu ik geen 
geldzorgen meer heb, kunnen we weer 
spontaan leuke dingen doen, zoals een ijsje 
halen bij de ijssalon.’’ 

Eerlijke kans
De loterij vindt Anne een uitkomst. ,,Ik vind 
het een fantastisch systeem. Het biedt ie-
dereen een eerlijke kans. De medewerkers 
van Kennemer Wonen zijn ook zo hartelijk. 
Het voelt als thuiskomen. Ik weet niet waar-
aan ik het heb verdiend, maar ik ben er su-
perblij mee. Ik hoop echt dat ik hier nog 
jarenlang kan blijven wonen. Ik heb mijn 
veilige haven gevonden en gooi hier mijn 
anker uit.’’

Hoe werkt het?
Elke maandagavond staat van 19.00 tot 
21.00 uur een lotingwoning op de website 
van SVNK (afhankelijk van het aanbod). Na 
deze twee uur zet de computer alle reacties 
van woningzoekenden in willekeurige volg-
orde. Wie op nummer 1 staat, krijgt de wo-
ning aangeboden. Meer weten over het lo-
tingsysteem? Kijk dan op www.svnk.nl

Beschikbaarheid

Na de zomer verschijnt de volgende Informatiepagina Na de zomer verschijnt de volgende Informatiepagina 
van Kennemer Wonen weer in dit zondagsblad. van Kennemer Wonen weer in dit zondagsblad. 

Wij wensen u een hele fijne zomer!!Wij wensen u een hele fijne zomer!!

Regel uw zaken eenvoudig online
Via onze website regelt u eenvoudig uw 
zaken met Kennemer Wonen. Op een vei-
lige afstand en op een moment dat het 
u uitkomt. Uw gegevens inzien, een re-
paratieverzoek indienen, uw huur opzeg-
gen of medehuurderschap aanvragen; dat 
kan eenvoudig via www.kennemerwonen.
nl. Er worden steeds meer mogelijkheden 
toegevoegd aan het Mijn Kennemer Wo-
nen account, voor nog meer gebruiksge-
mak.

Kijk voor meer informatie en het aanvra-
gen van een account op www.kennemer-
wonen.nl. 

Dienstverlening

Mijn Kennemer Wonen – 
Makkelijk, veilig en snel
Vraag uw account aan via www.kennemerwonen.nl

Duurzaamheid Thuisgeven

Een paar keer per jaar krijgt Kennemer Wo-
nen van huurders een verzoek om in hun 
woning een open haard, allesbrander of 
pelletkachel te plaatsen. Vanaf heden staat 
Kennemer Wonen dit niet meer toe.

Slecht voor gezondheid en het milieu
Open haarden, allesbranders en pelletka-
chels stoten veel CO2 uit. De toename van 
CO2 leidt tot opwarming van de aarde en 
toename van extreme weersomstandighe-
den zoals droogte en hevige regen en on-
weersbuien. Het stoken van hout leidt bo-
vendien tot de uitstoot van allerlei giftige 
stoffen. Deze stoffen leveren gezondheids-
klachten op en zorgen voor een kortere le-
vensverwachting. Het stoken van hout zorgt 
maar liefst voor de uitstoot van 23% van alle 
fijnstof in Nederland en geeft daarnaast een 
verhoogd risico op brand. 

Nieuwe aanvragen worden afgewezen
Voor Kennemer Wonen zijn al deze rede-
nen aanleiding om nieuwe aanvragen voor 
het plaatsen van open haarden, allesbran-
ders en pelletkachels af te wijzen. Heeft u 
er reeds een in huis? Dan verandert er voor 
u niets. Deze wordt pas verwijderd als u de 
woning verlaat.

Gewijzigd beleid open haarden, 
allesbranders en pelletkachels

Duurzaamheid

Er zijn genoeg kleine aanpassingen die u 
thuis kunt doen om energie en kosten te 
besparen, zónder dat het veel geld en tijd 
kost. Maar welke tips zijn voor u van toepas-
sing? De energiecoach geeft u gratis advies 
op maat. Zelfs wanneer u al energiebewust 
bent, geeft de energiecoach nieuw inzicht.

Woningcorporaties Kennemer Wonen, Van  
Alckmaer en Woonwaard hebben in sa-
menwerking met het Duurzaam Bouw-
loket een groep enthousiaste energie-
coaches opgeleid om aan de slag te 
gaan binnen de gemeente Alkmaar. 
Als huurder binnen de gemeente Alk-

maar kunt u een energiecoach inschake-
len voor gratis energieadvies. Ga naar:  
www.duurzaambouwloket.nl/energiecoa-
ches-in-alkmaar.

Gratis en op maat advies van 
energiecoach in Alkmaar

Ons klimaat is zichtbaar aan het verande-
ren. Hoosbuien, warmte en aanhoudende 
droogte; wij kunnen allemaal ons steentje 
bijdragen om dit tegen te gaan. Kennemer 
Wonen heeft daarom meegedaan met de 
Steenbreek actie in Oudorp. Dit was een 
initiatief van de gemeente Alkmaar en Hor-
tus. Huurders in Alkmaar konden een steen 
inleveren en een plantje of insectenhotel 
gratis meenemen. Want een groene, wa-
tervriendelijke tuin zorgt voor verkoeling op 
warme dagen. Het regenwater kan goed in 
de grond zakken, zodat de tuin niet vol wa-
ter komt te staan en het riool niet overbe-
last raakt. Een groene tuin is bovendien een 
levende tuin; goed voor insecten, vlinders 
en vogels. En in een groene tuin valt veel 
te genieten!

Kijk voor meer informatie in de folder over 
tuininrichting en onderhoud op onze web-
site. 

Stenen eruit, groen erin!

Wijkgericht

Bij de renovatie van de 104 woningen aan 
de Poelven in Castricum heeft Kennemer 
Wonen ervaring opgedaan met het herge-
bruik van materialen. Dit naast het geschei-
den inzamelen van afval. Aannemer AC 
Borst heeft de materialen die geschikt zijn 
voor hergebruik, deels binnen het project 
gebruikt en deels verzameld voor een ma-

terialenbank voor andere bouwprojecten. 
Zo zijn bijvoorbeeld hardhouten binnen-
deuren, glas-in-lood ramen en deuren en 
houten balken hergebruikt in de woningen 
aan de Poelven. Op deze manier vermin-
deren we de CO2-uitstoot, besparen we 
kosten en sommige huurders hebben een  
eyecatcher!

Hergebruik materialen 
Poelven

Duurzaamheid

Denk aan een parketvloer, niet standaard keu-
ken of badkamer, zonwering maar ook schil-
derwerk en behang.

Voorkom financiële tegenvallers
Een inboedelverzekering is wettelijk niet ver-
plicht, maar wel aan te raden. Denk bijvoor-
beeld aan grote schades zoals wateroverlast, 
inbraak en brand. Ook kleine schades of ver-
vangende woonruimte kunt u vergoed krijgen. 
Een inboedelverzekering kan deze financiële 
tegenvaller voorkomen. In uw inboedelpolis 
kunt u nalezen hoe u verzekerd bent. De hier-
boven genoemde verzekeringen kunt u onli-
ne afsluiten, via uw bank of een verzekerings-
adviseur.

Voor  Na

Medewerkers van Kennemer Wonen en Tref-
punt Heiloo in de wijk.

Collega’s Fonda (links) en Sevinc in actie tij-
dens de Steenbreekactie.


