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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

Woningcorporaties zorgen dat jongvolwas-
senen (tussen 18 en 27 jaar), die in een huur-
woning achterblijven na het overlijden van 
hun ouders, altijd weer in een passende 
huurwoning terechtkomen. Dat kan hun ou-
derlijk huis zijn, maar ook een andere wo-
ning. Kennemer Wonen bood in deze situ-
aties al maatwerk, maar de regeling is nu 
vastgelegd in een landelijke gedragscode, 

die in overleg met onder andere het minis-
terie en de woonbond is opgesteld.

Het uitgangspunt van de code is, dat de ver-
huurder een maatwerk-oplossing biedt, die 
aansluit bij de specifieke situatie. In hoofd-
lijnen komt het erop neer, dat de jongvol-
wassene in de woning mag blijven wonen als 
deze passend is, gelet op het aantal perso-

nen en het inkomen. Is dat niet het geval, 
kan de jongvolwassene nog twee jaar in de 
woning blijven wonen met een tijdelijk huur-
contract. Door het bieden van maatwerk, 
wordt voorkomen dat de kinderen zonder 
woning komen te zitten en helpen corpora-
ties bij het vinden van passende woonruim-
te. Dit geeft meer rust en zo kunnen zij zich 
richten op het verwerken van het verlies.

Altijd een huurwoning voor 
jongvolwassenen na overlijden ouders

Beschikbaarheid
December is de maand van lichtjes, kerst-
versiering en gezellige dagen met elkaar. 
Ik hoop dat u ondanks de geldende coro-
namaatregelen een fijne invulling kunt ge-
ven aan deze dagen. Tegelijkertijd besef ik 
mij al te goed dat er nog teveel woning-
zoekenden zijn, die te lang moeten wach-
ten op een betaalbare huurwoning. Hier 
blijven wij ons komend jaar voor inzetten 
met onze huurdersorganisaties en  samen-
werkingspartners. Met een nieuw gevormd 
kabinet zo voor de kerstdagen, dat ervoor 
zorgt dat de verhuurderheffing wordt afge-
schaft, is dat goed nieuws voor huurders 
en woningzoekenden. De afschaffing hier-
van, geeft corporaties meer ruimte om te 
investeren in nieuwbouw en verduurzaming 
de komende jaren. De afspraken over de 
opgaven en activiteiten voor komend jaar 
hebben we samen met onze vijf gemeenten 
en huurdersorganisaties vastgelegd in de 
prestatieafspraken voor 2022. Een mooi re-
sultaat van intensieve gesprekken. Hierover 

leest u binnenkort meer. Voor nu wens ik u 
alle goeds, gezondheid en gezelligheid als 
afsluiting van dit jaar. Fijne feestdagen en 
een voorspoedig 2022!

Krista Walter
Directeur-bestuurder

Column

Via onze website regelt u eenvoudig uw za-
ken met Kennemer Wonen. Zeker in deze 
tijd met aangescherpte maatregelen rond-
om corona, biedt dit voordelen voor de 
dienstverlening. Op een veilige afstand, en 
op een moment dat het u uitkomt. Uw ge-
gevens inzien, een reparatieverzoek indie-
nen, uw huur opzeggen of een betalings-
regeling aanvragen; dat kan eenvoudig via 
www.kennemerwonen.nl.

Er worden steeds meer mogelijkhe-
den toegevoegd aan het Mijn Kenne-
mer Wonen account, voor nog meer ge-
bruiksgemak. Kijk voor meer informatie 

en het aanvragen van een account op  
www.kennemerwonen.nl. Heeft u vragen 
hierover? Dan kunt u ons natuurlijk altijd 
even bellen. Wij helpen u graag!

Regel uw zaken makkelijk, veilig en 
snel online via Mijn Kennemer Wonen!

Dienstverlening

Krista Walter

Wij vinden het erg belangrijk dat de wo-
ning waarin u woont duurzaam is. Een la-
ger energieverbruik is belangrijk voor het 
betaalbaar houden van uw woonlasten. 
En we dragen bij aan het verminderen van 
CO2-uitstoot. Daarmee gaan we klimaat-
verandering tegen. 

Minstens zo belangrijk is uw mening over 
duurzaamheid. We hebben daarom in mei 
van dit jaar aan ons klantpanel een enquête 
voorgelegd. Van het klantpanel hebben 185 
leden de enquête ingevuld. Waarvoor nog-
maals onze dank! Dat duurzaamheid voor 
u een belangrijk thema is, dat is wel dui-
delijk. Maar liefst 85% van de responden-
ten gaf aan bezig te zijn met energiebe-
sparing. Daarbij geldt voor u net als voor 
ons dat u dit zowel doet om geld te be-
sparen als om het milieu minder te belas-
ten. U neemt daarin zelf verantwoordelijk-
heid. Van de respondenten gaf 49% aan 
dat het eigen gedrag het meest bepalend 

is voor het energieverbruik. Maar u ver-
wacht ook wat van ons. De energiezuinig-
heid van de woning is voor 40% van de 
respondenten bepalend voor het energie-
verbruik. Het verduurzamen van bestaan-
de woningen wordt door de respondenten 
gezien als dé belangrijkste activiteit waar 
Kennemer Wonen in moet investeren. En 
wat is daarbij voor u het belangrijkst? Dat 
wij uw woning (nog) beter isoleren en dat 
wij uw woning voorzien van zonnepane-
len. Ook elektrisch koken wordt belangrijk 
gevonden. En u vraagt aandacht voor ‘hit-
testress’ en het klimaatvriendelijk inrichten 
van tuinen. Gelukkig herkent u onze inspan-
ningen op het gebied van duurzaamheid. 
Maar liefst 78% van de respondenten weet 
dat Kennemer Wonen investeert in de duur-
zaamheid van uw woning en u beoordeelt 
onze investeringen positief. Reden genoeg 
voor ons om hier met nieuwe energie mee 
door te gaan!

Resultaten enquête 
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Een aantal keer per jaar vraagt Kennemer Wonen haar klan-
tenpanel om haar mening over verschillende onderwerpen. 
Huurders die lid zijn van het online klantenpanel ontvangen 
een aantal keer per jaar een compacte digitale enquête. De 
resultaten van de enquêtes worden gebruikt om de dienstver-
lening van Kennemer Wonen te verbeteren en zo goed moge-
lijk te laten aansluiten op de wensen van u als huurder. Wilt u 
deelnemen in het klantenpanel? Dan kunt u zich hiervoor aan-
melden via https://kennemerwonen.mwm2.nl of scan de QR 
code hiernaast. Ook vindt u hier meer informatie.

Dienstverlening

Iedere dinsdagochtend gezellig een kop-
je koffie drinken met de buren. Het klinkt 
als een klein iets, maar voor de bewoners 
van de Maasvallei flat aan de Maasstraat 
in Alkmaar maakt het een groot verschil. 
“Buren leren elkaar op deze manier ken-
nen. Mensen groeten vaker op de gang 
en helpen elkaar als dat nodig is,’’ vertelt 
mevrouw Bosch, een van de initiatiefne-
mers.

Het initiatief ‘Buren voor Buren’ ontstond 
zo’n twee jaar geleden, vertelt Fonda Dek-
ker van Kennemer Wonen. “Bewoners ga-
ven aan dat zij de aanwezigheid van de huis-
meesters in de flat misten voor de sociale 
controle, het praatje en de kleine klusjes. Ik 
heb erover nagedacht hoe we daar een op-
lossing voor konden verzinnen en heb con-
tact gezocht met WonenPlus Alkmaar. Later 
kwam ook buurthuis Voor Mekaar bij die ge-
sprekken, net als enkele actieve bewoners. 
Een daarvan is mevrouw Bosch. Zij is echt 
goud waard voor dit initiatief,’’ zegt Fonda.

Klusjes of boodschappen
Het idee stamt al uit 1979, vertelt mevrouw 
Bosch. “Ik kwam destijds wonen in De Mare 
en dat was in die tijd een hele nieuwe wijk 
waar niemand elkaar kende. Samen met 
een aantal mensen uit de buurt hebben we 
toen ook een ‘Buren voor Buren’ opgezet 
om elkaar te helpen met klusjes of bood-
schappen doen. Mijn ervaring is als je con-
tacten legt en regelmatig bij elkaar komt, 
de drempel om te helpen veel lager is.’’

Iedereen mag aanschuiven
Dus loopt mevrouw Bosch iedere dinsdag-
ochtend met een paar kannen koffie naar 
beneden in de flat aan de Maasstraat. An-

dere bewoners hebben de stoelen en tafels 
al klaar gezet. “Die ochtend alleen al is heel 
gezellig. Bewoners die langslopen schuiven 
soms aan voor een bakje en ook gemeente-
werkers of bouwvakkers drinken graag een 
kopje koffie mee. Nieuwe flatbewoners no-
digen we ook uit om aan te schuiven en zo 
kennis te maken. De sfeer is heel gemoede-
lijk. Niets moet, alles mag. Iedereen praat 
met elkaar.’’

Aardiger en persoonlijker
Wat is begonnen als een gezellig koffiemo-
mentje, is uitgegroeid tot meer, ziet me-
vrouw Bosch. “Zulke gesprekken zorgen 
ervoor dat je alerter wordt op je buren. 
Mensen hebben nu contacten die er an-
ders niet waren geweest. Bewoners groe-
ten veel vaker en je merkt het als iemand 
al een paar dagen niet in beeld is geweest. 
Dan bel je even aan om te informeren of 
brengt een bakje soep aan de deur als ie-
mand ziek is. Buren doen ook graag bood-
schappen voor een ander of rijden iemand 
naar een afspraak in het ziekenhuis. Het 
wordt allemaal wat aardiger en persoonlij-
ker in de flat. Vanwege corona kunnen we 
even niet samenkomen en dat is echt een 
gemis. We hopen dat we het zo snel moge-
lijk weer kunnen oppakken, want het is een 
hartstikke leuk initiatief.’’ 

Opvolging
Eén zorg heeft mevrouw Bosch nog wel. “Ik 
ben 79 jaar en kan dit het niet blijven vol-
houden. Ik hoop dat er een paar wat jonge-
re buren zijn die het willen overnemen op 
termijn. Wie weet wie er nog bij ons aan-
schuift.’’

Buren voor buren

Wijkgericht

Energiebesparen? Dat begint met kleine 
maatregelen. Ontvang nu tot max € 80,- 
aan gratis energiebesparende producten, 
zoals ledlampen, waterbesparende douche-
kop en meer!

Alle gemeenten waar wij woningen verhu-
ren, stellen een subsidie beschikbaar onder 
de Regeling Reductie Energieverbruik Wo-
ningen (RREW). Dit is een regeling voor zo-
wel woningeigenaren, als huurders. In Uit-
geest is het al enige tijd mogelijk om deze 
subsidie aan te vragen (al dan niet gecom-
bineerd met het advies van een energie-
coach). De regeling is nu ook beschikbaar in 
Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo.

Het doel van deze regeling is dat gemeen-
ten hun woningeigenaren en huurders sti-
muleren om energie te besparen, door te 

beginnen met kleine maatregelen. Kenne-
mer Wonen steunt dit initiatief en brengt 
dit graag bij u onder de aandacht! De ge-
meentes bieden deze subsidieregeling aan 
via het Duurzaam Bouwloket, het energielo-
ket van de gemeente.

Kijk voor meer informatie op: 
www.kennemerwonen.nl/rrew

Betaalbaarheid

Subsidie voor kleine energie-
besparende maatregelen

Geef uw mening via het klanten-
panel van Kennemer Wonen

Fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar!


