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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.”

De tuin rond het appartementencomplex aan 
de Nesdijk in Bergen is een ware oase. De 
vogels kwetteren vrolijk in de bomen en strui-
ken, planten en bloemen bloeien kleurrijk, er 
staan fruitbomen en in een hoekje van de 
tuin lopen twee konijnen rond in hun verblijf. 
Het onderhoud van al dat groen ligt in han-
den van één man: de 91-jarige Jan de Rover.

Al 33 jaar verzorgt de heer De Rover het tuin-
onderhoud rond het appartementencomplex 
waar hij sinds 1986 woont. “Ik ben ermee be-
gonnen toen ik met pensioen ging, gewoon 
uit liefhebberij. Het complex werd destijds 
gerenoveerd en de tuin kon ook wel een op-
knapbeurt gebruiken vond ik. Zo ben ik er 
vanzelf ingerold.’’ De meeste dagen maakt 
de heer De Rover een rondje door de tuin. 
“Ik maai de grasvelden, snoei de heggen, 
verzorg de bloemen en planten en ruim het 
zwerfvuil op. Het houdt me fit en de mees-
te andere bewoners zijn blij met me.’’ De 

tuin telt maar liefst anderhalve hectare, ofwel 
15.000 vierkante meter. Een flinke klus, maar 
de heer De Rover slaat geen plekje over. 
“Ik ken elk hoekje tot in detail en overal ziet 
het er goed uit. Vroeger had ik hulp, maar 
de laatste jaren doe ik het werk alleen, al ga 
ik niet meer op een hoge ladder staan om 
te snoeien. Ik hoop dat ik het voorlopig nog 
kan blijven doen, maar heb natuurlijk niet het 
eeuwige leven.’’ 

Wijkgericht

Een oase in Bergen

Het is september 2021. Komende maand 
ben ik alweer een jaar directeur-bestuurder 
van Kennemer Wonen. Een jaar waarin veel 
is gebeurd. Een jaar waarin we nog steeds 
uitkijken naar een nieuw kabinet, dat hope-
lijk snel gevormd wordt. Een kabinet waar 
wonen de aandacht krijgt die het verdient 
om de wooncrisis serieus aan te pakken! 
Téveel mensen wachten nog veel te lang op 
een huis. We staan nu ook voor het moment 
dat de versoepelingen rondom Corona 
steeds een stapje dichterbij komen. Maar; 
ook met de nodige maatregelen is niet stil-
gezeten. Door alle collega’s is (veelal vanuit 
huis) hard gewerkt aan onze dagelijkse acti-
viteiten. En wordt er aandacht besteed aan 
een nieuw koersplan, waarin de koers van 
Kennemer Wonen voor de komende jaren 
wordt vastgelegd. Dit doen wij samen! Om 
tot een goed koersplan te komen, voeren 
wij veel gesprekken. Met huurders, colle-
ga’s, partners, stakeholders en natuurlijk le-
den van onze huurdersorganisaties. Zij zet-
ten zich met veel gedrevenheid voor u in, 
behartigen de belangen van u als huurder 
en denken met ons mee over de uitdagin-
gen waar wij met zijn allen voor staan. Dit 
geeft ons goed inzicht in wat er speelt en 
leeft onder onze huurders. Ik ben dankbaar 

voor de fijne samenwerking en goede ge-
sprekken en discussies die wij met elkaar 
hebben. Tegelijkertijd doe ik een oproep 
aan u! Om te participeren. Heeft u boven-
matige interesse in volkshuisvesting en wilt 
u écht iets betekenen voor de sociale huur-
sector, en de huurders van Kennemer Wo-
nen in het bijzonder? Meld u dan aan voor 
een van onze huurdersorganisaties. Uw bij-
drage is welkom!

Krista Walter
Directeur-bestuurder

Samenwerking

Op zaterdag 25 september is het Nationa-
le Burendag! Burendag is de dag waarop 
buren jaarlijks gezellig samenkomen. Dit 
jaar is de behoefte aan samen zijn met el-
kaar groter dan ooit. Minstens één miljoen 
mensen in Nederland vieren Burendag. 
Hoe dit werkt en hoe u mee kunt doen 
leest u op www.burendag.nl. U vindt hier 
tips en stappenplannen voor het organise-
ren van een spelletjesmiddag, koffieoch-
tend, vogelhuis schilderen of tuinieren & 
klussen. Naast tips en activiteiten, vindt u 
ook tips voor digitale buurtplatforms waar 

u wellicht het hele jaar profijt van zult heb-
ben. Is er een buur waar u minder goed 
mee om kunt gaan? Dan is Burendag wel-
licht aanleiding om daar iets aan te ver-
anderen. Een kleine toenadering kan al 
voldoende zijn om in een betere burens-
feer te komen. Als u daar hulp bij nodig 
heeft, dan kunt u bellen met De Bemidde-
lingskamer die zich inzet om burenrelaties 
te helpen herstellen. Meer informatie via 
www.debemiddelingskamer.nl.
Een buurt wordt gezelliger als je elkaar 
kent! 

Wijkgericht

Nationale Burendag 2021

Betaalbaarheid Thuisgeven

Woningcorporaties kunnen op verschillen-
de manieren invloed uitoefenen op de be-
taalbaarheid van het wonen. Door een la-
gere huur(verhoging), of het verduurzamen 
van woningen waardoor de energienota la-
ger wordt. Tegelijkertijd hebben woningcor-
poraties de huurinkomsten nodig om wonin-
gen te onderhouden, te verduurzamen, te 

investeren in leefbaarheid en nieuwe huur-
woningen te bouwen. Een lastige puzzel. 
Om de juiste keuzes te maken is inzicht in 
de betaalbaarheid van het wonen belangrijk; 
zijn de woonuitgaven van huurders ten op-
zichte van het inkomen passend, en welke 
factoren spelen een rol? 

1750 deelnemers aan het woonlastenon-
derzoek
In opdracht van de Huurderskoepel en Ken-
nemer Wonen heeft Companen een woon-
lastenonderzoek uitgevoerd. Ruim 1.750 
huurders hebben de (online) vragenlijst in-
gevuld. Een hoge respons, waar wij enorm 
blij mee zijn! Het betekent dat het onder-
werp leeft onder huurders. 

Passende woonlasten
Uit het onderzoek blijkt dat de woonlasten voor 
het merendeel van onze huurders passend is 
ten opzichte van het inkomen. Voor een deel 
van onze huurders is het inkomen ontoerei-
kend. Stijgende uitgaven bij een gelijkblijvend 
inkomen en hoge vaste lasten worden hierbij 
als reden genoemd. Vooral eenpersoonshuis-
houdens hebben relatief hogere woonlasten.

Gevolgen Corona beperkt voor betaal-
baarheid
Gelukkig lijkt het effect van de coronacrisis 
(vooralsnog) beperkt. Het overgrote deel 
van de huurders geeft aan dat het inkomen 
het afgelopen jaar gelijk is gebleken. Zo’n  
3 % van onze huurders heeft het inkomen 
zien dalen als gevolg van de coronacrisis. 

Maandelijkse uitgaven elektra laag door 
zonnepanelen
Kennemer Wonen heeft ruim 6.500 daken 
voorzien van zonnepanelen. De besparing 
op de elektriciteitskosten komt ten goede 
aan de huurders. Daarmee besparen huur-
ders met zonnepanelen gemiddeld ruim  
€ 20 per maand. Hiermee wordt een forse 
bijdrage geleverd aan betaalbare woonlas-
ten.

Woonlastenonderzoek – Hoe betaalbaar 
is het wonen voor onze huurders?

Duurzaamheid

Bent u huurder van Kennemer Wonen in 
Uitgeest? Dan heeft u, of krijgt u binnen-
kort, een brief van de gemeente, mede na-
mens Duurzaam Uitgeest Energie Coöpe-
ratie (DUEC) of Klimaatroute. Afhankelijk 
van de wijk waar u woont, komt een ener-
giecoach van DUEC of Klimaatroute bij u 
langs voor gratis energie- en bespaarad-
vies. Tegelijkertijd geven zij informatie over 
de mogelijkheid om gratis energiebespa-
rende producten t.w.v. € 70,- te ontvangen. 
Denk daarbij aan LED-lampen, radiatorfolie, 
tochtstrips en waterbespaarders. De ener-

giecoaches zijn te herkennen aan hun logo 
op naamkaartjes, hesjes of jassen. Verder 
komen de coaches niet bij u binnen zonder 
uw uitnodiging. Kennemer Wonen onder-
steunt het bezoek van de energiecoaches. 
Door de adviezen van de energiecoaches, 
in combinatie met de energiebesparende 
producten, kunt u mogelijk besparen op 
uw energieverbruik. Zo maken we samen 
de omgeving duurzamer en werken wij aan 
betaalbaar wonen! Houd onze website in 
de gaten voor initiatieven in de andere ge-
meenten waar Kennemer Wonen actief is.

De Energiecoach komt 
bij u langs in Uitgeest
Gratis advies en energiebesparende producten t.w.v. € 70,-

Om de belangen van de huurders van  
Kennemer Wonen zo goed mogelijk te vertegen-
woordigen, zijn diverse huurdersorganisaties ac-
tief. De huurdersvertegenwoordigers die binnen 
deze organisaties een rol vervullen, participeren 
op verschillende niveaus. Dit kan zijn op:

•  Organisatieniveau  
(Centrale Huurderskoepel)

•  Lokaal niveau  
(lokale huurdersorganisaties)

• Complexniveau 
 (bewonerscommissies) 

Centrale Huurderskoepel
Kennemer Wonen overlegt periodiek met 
de Centrale Huurderskoepel. Bijvoorbeeld 
over de jaarlijkse huurverhoging, de onder-
houdsplanning, nieuw beleid of de begro-
ting. Het gaat om onderwerpen die van be-
lang zijn voor alle huurders. 

Lokale huurdersorganisaties
De lokale huurderorganisaties zijn betrok-
ken bij zaken die spelen op lokaal niveau. 
Een voorbeeld is hun betrokkenheid bij de 
zogenaamde prestatieafspraken die ge-
maakt worden tussen de woningcorporatie, 
gemeenten en huurdersorganisaties. 

Bewonerscommissies
Tot slot onderhoudt Kennemer Wonen con-
tact met de bewonerscommissies (en klank-
bordgroepen) op complexniveau. Denk aan 
gepland onderhoud of de schoonmaak van 
de algemene ruimten in een complex, maar 
ook aan participatie van huurdersvertegen-
woordigers binnen grootschalige onder-
houdsprojecten.

Wilt u meer weten over het werk van een 
huurdersvertegenwoordiger en/of heeft u 
interesse om binnen uw wooncomplex een 
bewonerscommissie op te richten? Stuur 
een mail naar Martine ’t Hoen, coördina-
tor huurdersparticipatie, via hbv@kenne-
merwonen.nl. Zij brengt u dan in contact 
met de Centrale Huurderskoepel, lokale 
huurdersorganisatie en/of een van de wijk- 
consulenten.

Huurdersorganisaties
Participatie, hoe werkt dat?

Samenwerking

De woningen die via de Sociale Verhuurders 
Noord-Kennemerland (SVNK) beschikbaar 
komen, worden toegewezen op basis van 
inschrijfduur. Woont u nog thuis bij uw ou-
der(s)? Huurt u of heeft u een koopwoning? 
Dan is het verstandig om u tijdig in te schrij-
ven bij SVNK. Hiervoor betaalt u eenmalig 
25 euro waarmee u vervolgens ingeschreven 
blijft staan totdat u een passende woning 
heeft gevonden. 

Ook als u nu prettig woont is inschrijven 
bij SVNK belangrijk
Dit is verstandig omdat er wellicht (onver-
wachts) iets aan uw persoonlijke situatie kan 
veranderen. Bijvoorbeeld de kinderen gaan 
met de tijd het huis uit, u en uw partner gaan 
uit elkaar of een andere woning is gewenst, 
omdat u bijvoorbeeld gelijkvloers wilt wo-
nen. 

Wanneer vervalt uw inschrijving?
Wanneer u een woning heeft geaccepteerd 
komt uw inschrijving te vervallen. Het is dan 
belangrijk dat u zich opnieuw inschrijft bij 
SVNK om opnieuw inschrijftijd op te bouwen. 

Doorstroomvoorrang
Wanneer u te groot of te klein woont bestaat 

er een mogelijkheid 
om doorstroomvoor-
rang aan te vragen. 
Om doorstroomvoor-
rang aan te vragen 
moet u ingeschreven staan bij SVNK. De 
aanvraag wordt beoordeeld door één van 
onze medewerkers. Voor meer informatie 
over doorstroomvoorrang kijkt u op de web-
site www.svnk.nl/informatie-en-contact/aan-
vragen-doorstroomvoorrang.

Aanleveren gegevens
Reageert u op een woning waarvoor u in 
aanmerking wilt komen, zorg er dan voor dat 
u alle gevraagde gegevens paraat hebt. De 
gevraagde gegevens kunt u toevoegen aan 
uw persoonlijke SVNK-account op de websi-
te. Op deze manier voorkomt u een telleur-
stelling. Welke gegevens u nodig heeft staat 
vermeld in de woningadvertentie, de mail 
die u ontvangt van Kennemer Wonen en op 
de website van SVNK. Heeft u vragen hier-
over, dan kunt u altijd contact met ons op-
nemen.

Veel informatie en antwoorden op veelge-
stelde vragen vindt u ook op de website 
www.svnk.nl. 

Schrijf je op tijd in bij SVNK

Beschikbaarheid

Krista Walter

Een nieuw koersplan
Kennemer Wonen werkt aan een nieuw koers-
plan voor de komende jaren. Betaalbaar wo-
nen staat hierbij op de agenda. Een deel van 
onze huurders heeft aangegeven hulp te kun-
nen gebruiken bij het op orde krijgen en hou-
den van de financiën. Voor onze nieuwe koers 
onderzoeken wij de mogelijkheden om huur-
ders te ondersteunen en te informeren om 
grip te krijgen op hun budget.

De heer Jan de Rover


