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Voorwoord
Het is langer licht, de temperatuur gaat langzaam
omhoog en de zon komt vaker tevoorschijn. Een
optimale situatie vor het opwekken van eigen, schone
energie. Bijvoorbeeld door het gebruik van
zonnepanelen. Daarom is Van Alckmaer begonnen met
het plaatsen van zonnepanelen op de eerste
grondgebonde woningen. Op pagina 5 vertellen
mevrouw Otto en mevrouw van de Raa over hun
ervaring met het laten plaatsen van zonnepanelen. "ik
had wel bedacht van zonnepanelen, nou dat zal er wel
niet inzitten bij huurhuizen..." Aldus mevrouw Otto. 
 
Maar niet alleen duurzaamheid staat dit jaar hoog op
de agenda. Ook de beschikbaarheid van woningen
voor bepaalde doelgroepen en het verbeteren van de
leefbaarheid in wijken zijn essentiele thema's die dit
jaar aan de orde komen. Op pagina 11 vindt u alles
over de nieuwste voorrangsregelingen voor het
reageren op sociale huurwoningen via SVNK.
 
Verder kunt u lezen over veel voorkomende
ergenissen tussen buren omtrent tuinen, over een plan
van aanpak bij geldzorgen, en over verschilende
initiatieven van bewoners om eenzaamheid te
voorkomen en om op gepaste wijze, toch met elkaar
in contact te blijven. 
 
 
 
Veel leesplezier! 
 
Fons Köster 
Directeur-bestuurder
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Geen huurverhoging
Jaarlijks sturen we u eind april een brief waarin staat
dat wij de huur per 1 juli aanpassen. Als u een (sociale)
huurwoning huurt, gaat uw huurprijs meestal elk jaar
omhoog. Maar, veel huurders zijn het afgelopen jaar
getroffen door de gevolgen van de corona-crisis. Om
deze reden is er door de overheid afgesproken om dit
jaar geen huurverhoging door te voeren .Van Alckmaer
heeft daarnaast besloten om ook de huurprijzen voor
de vrije sectorwoningen en garages/parkeerplaatsen
dit jaar niet te verhogen. Uw huurprijs blijft dit jaar dus
gelijk. 
 
Problemen met het betalen van de huur? Het kan zijn
dat u door de corona-crisis problemen heeft met het
betalen van de huur, bijvoorbeeld door het
(gedeeltelijk) wegvallen van salaris of inkomsten.
Uiteraard laten wij u niet in de problemen zitten en
maken wij (waar nodig en mogelijk)
maatwerkafspraken om u te helpen. Ondervindt u
financiële problemen als gevolg van de coronacrisis?
Neemt u dan alstublieft zo spoedig mogelijk contact
met ons op, dan kunnen we in een vroeg stadium met
elkaar overleggen wat er mogelijk is.  
 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u gerust contact met
ons opnemen. Dit kan via telefoonnummer 072 541
0340 of via e-mail: info@vanalckmaer.nl    
 
 
 
 
 

Bedankt 
Na 40 jaar trouwe dienst, namen wij eind maart
afscheid van Tijmen Vinke - opzichter, zodat hij van
zijn pensioen kan gaan genieten. Veel bewoners zullen
hem ongetwijfeld wel eens over de vloer hebben
gehad wanneer zij gingen verhuizen, voor een
reparatie of inspectie. Hij zal ontzettend gemist
worden. Hartelijk bedankt Tijmen! 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denkt u graag mee?  
Heeft u altijd een mening over de huurprijzen? Heeft u
ideeën over de leefbaarheid van uw buurt of over
verduurzaming? En vindt u het leuk om zo nu en dan
mee te denken over vraagstukken waar de corporatie
mee te maken heeft? Laat het ons weten!
 
Om als huurdersbelangenvereniging Van Alckmaer
optimaal te kunnen functioneren, vinden wij de
mening van onze leden heel belangrijk. Daarom zijn
wij op zoek naar betrokken huurders die structureel of
eenmalig mee willen denken over de onderwerpen
waar wij als vereniging mee te maken hebben. 
 
De huurdersbelangenvereniging van Van Alckmaer is
op zoek naar nieuwe manieren om huurders te
betrekken bij vraagstukken van de corporatie. Hiervoor
zijn uw ideeën van groot belang! 
 

Eenmalig of structureel?
Vindt u het leuk om eenmalig of een paar keer mee te
denken over een onderwerp? Dat kan! Het kan ook zijn
dat het u leuker lijkt om voor langere tijd actief mee te
doen. Ook dat kan! Als actief lid ontvangt u een
vrijwilligers vergoeding en zijn er mogelijkheden tot
bijscholing. 
 
 

Heeft u interesse?
Of misschien weet u nog niet zeker of het wat voor u
is. Schroom dan niet om eens contact op te nemen. Dit
kan door een email te sturen naar info@hbvva.nl. Wij
gaan graag samen met u op zoek naar de beste
manier om de stem van de huurder te laten klinken in
de corporatie. 
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De toekomst is elektrisch 
Koken op gas zorgt voor veel CO2 uitstoot. Omdat
stroom steeds duurzamer wordt opgewekt, is
elektriciteit schoner dan aardgas. De overgang van het
aardgas- naar het elektrisch koken staat daarom hoog
op onze agenda. Omdat wij de overgang zo efficiënt
mogelijk willen laten verlopen, hebben wij besloten
vanaf maart 2021 zo veel mogelijk woningen bij
leegstand aan te passen. Dit betekent dat als u
binnenkort naar één van onze woningen verhuist, u
waarschijnlijk elektrisch kan gaan koken!  
 

"duurzaamheid en
betaalbaarheid gaan
hand in hand"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De toekomst is betaalbaar 
Iedereen wil betaalbaar wonen, en daar leveren wij
graag een bijdrage aan. Zonnepanelen produceren
schone energie. Bij het opwekken komt geen CO² vrij.
Daarnaast produceer je met zonnepalen eigen stroom.
Je hoeft dus niet volledig energie te bekostigen bij de
energieleverancier. Door het laten plaatsen van
zonnepanelen draagt u dus bij aan het milieu en heeft
u een lagere energie rekening. 
 
In 2020 hebben wij al een start gemaakt met het
plaatsen van zonnepanelen op een aantal complexen.
Dit jaar willen wij ook onze grondgebonden woningen
voorzien van zonnepanelen. Dit zal wijk per wijk
gebeuren. Half maart heeft Sungevity een aantal
eengezinswoningen op de Uitenboschstraat voorzien
van zonnepanelen. 

De toekomst van wonen
In de woonagenda staat omschreven hoe we het klimaat kunnen
beschermen en hoe we tegelijkertijd de woonlasten kunnen
beperken. Het streven is dat alle woningen in 2050 CO2 neutraal
zijn. Ook dit jaar zetten wij weer flinke stappen in die richting. 
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Zonnepanelen in de
Uitenboschstraat
Bewoners kiezen er zelf voor of zij zonnepanelen
willen laten plaatsen. In de Uitenboschstraat kozen
45 bewoners voor zonnepanelen. Onder deze
bewoners zijn mevrouw Otto en mevrouw van de
Raa. Hieronder doen zij hun verhaal. 
 

Zes jaar nadat zij haar woning op de Uitenboschstraat
betrok, staan op 17 maart om half 9 de installateurs
van de zonnepanelen bij mevrouw Otto aan de
deur. Haar woning zal de eerste eengezinswoning van
Van Alckmaer zijn met zonnepanelen.
 
Mevrouw Otto:"Toen ik hier kwam was het eigenlijk
helemaal nieuw. De stadverwarming was
geïnstalleerd, de isolatie, vloerverwarming. Het was
echt een heel nieuw huis". 
 
Interviewer Sungevity: "En helemaal van het gas af?"
 
Mevrouw Otto: "ja, dat was echt top". 
 
Toen zij de aankondigingsbrief van Van Alckmaer
ontving, over de mogelijkheid tot zonnepanelen was
mevrouw Otto blij verrast: “ik dacht, ooh nou wat leuk.
Ik had wel bedacht van zonnepanelen, nou dat zal er
wel niet inzitten bij huurhuizen..”. Omdat mevrouw
Otto opgroeide in een huis met zonnepanelen kende
zij de voordelen voor het milieu.
 
Zij hoefde er dan ook niet lang over na te denken. “je
energiekosten gaan ook omlaag dus eigenlijk ga je
erop vooruit”. Na een korte berekening hakte zij de
knoop door. Haar huis zou zo bijna energieneutraal
worden. Zij raadt anderen dan ook aan: “Qua kosten
ga je erop vooruit. En het is toch alleen maar mooi als
je hier zo aan bij kan dragen. Een groener milieu”
 
Mevrouw van de Raa was niet meteen enthousiast
over de zonnepanelen: “…eerst had ik zoiets van wat
een gedoe allemaal”. Maar nadat zij er goed over na
had gedacht en het advies van collega’s ontving, hakte
zij de knoop door: “… dit is allemaal wel heel erg
groen qua energiekosten en toen dacht ik: waarom
niet." Daarnaast was het financiële aspect voor haar
een drijfveer.
 
Mevrouw van de Raa is zeer tevreden over de
installatie. Het kabeltraject ziet zij als geen probleem.
Mevrouw van de Raa heeft dan ook niks negatiefs te
zeggen over de installatie van de zonnepanelen.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vincent - Sungevity 
 

Ook op een huurhuis zijn
zonnepanelen mogelijk!
 
 

Wist u dat:
7 feiten over zonnepanelen
 
1. Zonnepanelen werken niet alleen op zonlicht. Zolang
er maar licht is, doen de zonnepanelen hun werk. Dat
kan dus ook gewoon daglicht zijn! Dit betekent dat u
ook op een bewolkte dag stroom opwekt. 
 
2. Zonnepanelen gaan maar liefst 25 jaar mee. Dat
betekent dat zij duurzaam en milieuvriendelijk zijn. 
 
3. De zon biedt zoveel energie dat het de hele wereld
zou kunnen voorzien van schone energie. De zon
straalt namelijk in een uur evenveel energie uit als dat
er wereldwijd in een jaar aan energie verbruikt wordt. 
 
4. Zonnepanelen zijn vrijwel onderhoudsvrij.
 
5. Zonnepanelen zijn roerende goederen en vallen
onder de inboedelverzekering.
 
6. Zonnepanelen kunnen vaak in een dag geplaatst
worden. Als de instalatie in de ochtend start, wekt u
vaak diezelfde avond nog eigen energie op. 
 
7. Zonnepanelen kunnen voor 85% gerecycled
worden. 
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Verrassingspakket Beste Buur 
 
 

Hofje van plezier
Om alle hof-bewoners met elkaar in contact te
brengen en aandacht voor elkaar te hebben,
bedachten een aantal ringershof-bewoners iets
speciaals voor Valentijnsdag. Samen maken ze het
hof een gezellige woonomgeving. 
 
Op 14 februari ontvingen alle Ringershof-, Paul
Krugerstraat en hofje van Foreest- bewoners een
hart-onder-de-riem verassing: een cadeau tasje en een
kookboek. Met dit initiatief werd er in deze moeilijke
tijd met weinig persoonlijk contact toch even een
glimlach op het gezicht van de bewoners getoverd.
 
Naast het cadeautasje en het kookboek, ontvingen
ook alle bewoners een spaarpot. Zo kunnen zij
gezamenlijk sparen voor toekomstge activiteiten.
Wegens succes worden er al toekomstige activiteiten
gepland. 
 
 
 
Valentijnsdag verrassing Ringershof 

Welke buur verdient
een gratis
verrassingspakket?
 
Iemand die wat extra doet voor een ander,
verdient ook wat extra. Daarom was het mogelijk
om tot 21 december 2020 een persoon in uw
omgeving, die zich belangeloos inzet voor
anderen, te nomineren voor een
verrassingspakket. Op basis van de aanmeldingen
zijn er twee verrassingspakketten uitgereikt. Een
daarvan ging naar mevrouw Ayadi. Zij werd
genomineerd door haar buurvrouw mevrouw
Wieser.
 

“Ze is er altijd voor
mij” 
 
Van de hond uitlaten tot boodschappen doen,
mevrouw Ayadi staat al ruim 20 jaar altijd voor haar
buurvrouw klaar. De coronacrisis brengt daar geen
verandering in, geeft mevrouw Wieser aan. Dit is ook
de reden dat mevrouw Wieser haar buurvrouw heeft
genomineerd: "ze is er altijd voor mij. Het is een
buurvrouw waarop je kan rekenen. Ik hoef maar te
bellen, en ze schiet te hulp" aldus mevrouw Wieser. 
 
 
Mevrouw Ayadi was blij verrast met het pakket, geeft
mevrouw Wieser aan. "ik ben blij dat ik mijn
dankbaarheid met dit pakket heb kunnen uiten." 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Wieser en Mevrouw Ayadi 
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Hoe werkt dit precies?
Om in aanmerking te komen voor een andere sociale
huurwoning in de regio, is altijd een inschrijving op
SVNK.nl nodig. Omdat de wachttijden oplopen,
gemiddeld wachten SVNK inschrijvers zo’n acht jaar op
een woning, is het handig om uzelf in te schrijven. Ook
al is de situatie nu niet urgent of van toepassing.
Wellicht zijn uw woonwensen over acht jaar
veranderd. Dit is dus relevant voor iedereen die in de
toekomst mogelijk in aanmerking wil komen voor een
andere sociale huurwoning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe schrijf je je in:
1. Ga naar de website SVNK.NL
2. Doorloop de stappen voor inschrijving 

Voer uw naam, geboorte datum, woonadres, en
contact informatie in
Geef aan of u alleen gaat huren of samen met een
partner
Geef aan of er meeverhuizendepersonen zijn. Dit
kunnen bijvoorbeeld kinderen, ouders, of overige
bewoners zijn
Voer in wat uw huidige woonsituatie is. Huurt u of
woont u in een koopwoning?
Bedenkt een gebruikersnaam en wachtwoord
De inchrijving kost eenmalig 25 euro. Dit is te
betalen via ideal of een machtiging

3. Bent u van plan snel te verhuizen, voer dan uw
inkomensgegevens in onder "mijn inkomen". U kunt
deze gegevens aanvragen via de website van de
belastingdienst of door te bellen naar de
belastingdienst. 
 
 
 

Inschrijving SVNK nodig? 
U woont in een sociale huurwoning en wilt wellicht in de toekomst
verhuizen. Veel mensen denken dat de huidige woonduur mee telt
voor het in aanmerking komen voor een nieuwe sociale woning.
Echter is dit niet zo. Alleen met een opgebouwde inschrijfduur komt
u in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Komt u er toch niet uit of heeft u
aanvullende vragen,  neem dan
contact met ons op. 
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Een passende woning
voor iedereen
Om de kansen op de woningmarkt voor alle
inschrijvers in de SVNK-gemeenten te vergroten,
zijn er een aantal initiatieven bedacht:
doorstroming, Loting, en jongerenwoningen. Het
vinden van een passende woning is namelijk
moeilijk.  Er zijn in de regio Alkmaar lange
wachttijden en simpelweg niet genoeg woningen.
Iedereen lijd hieronder. Zo maken jongeren de
minste kans op het toegewezen krijgen van een
passende woning omdat zij vanzelfsprekend de
kortste inschrijfduur hebben. Daarnaast loopt de
gemiddelde wachttijd voor een eengezinswoning
op en zijn er niet voldoende woningen voor
senioren.
 

Doorstroming
In de loop der tijd kunnen uw woonwensen en
behoeften veranderen. Met ingang van 1 april 2020 is
er de mogelijkheid om met voorrang (indien u voldoet
aan de voorwaarden) te reageren op advertenties die
verschijnen op SVNK. Zo helpen wij u graag aan een
nieuwe, geschikte woning en komt uw woning vrij
voor een ander. Let op: doorstroom voorrang kunt u
eenmalig ontvangen en is voor een jaar geldig.
Bedenk dus vooraf of de situatie urgent is en of u
binnen een jaar zou willen verhuizen.
 
Dit type voorrang is mogelijk als u wilt verhuizen van:

een grote woning naar een kleinere woning die
aansluit op uw gezinssamenstelling, 
een kleine woning naar een grotere woning,
een sociale huurwoning van Van Alckmaer naar een
vrije sector woning van Van Alckmaer.

 
Het geven van voorrang heeft echter invloed op de
wachttijd van andere woningzoekenden, daarom
gelden er strikte voorwaarden. Wilt u weten of u aan
deze voorwaarden voldoet? Bekijk dan de website van
SVNK.nl/voorrang. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Guusje Kroon verhuisde eind vorig jaar van een
eengezinswoning in Oudkarspel naar een
seniorenappartement in Noord-Scharwoude.
“Ik voelde me meteen thuis.”  
 
Mevrouw Kroon besloot zich bij SVNK in te schrijven
voor een kleinere woning. “Ik heb bijna 20 jaar met
mijn gezin met veel plezier in een grote
eengezinswoning gewoond. Maar inmiddels is
iedereen uitgevlogen. Het huis, dat ook een flinke tuin
heeft, werd me eigenlijk wat te veel. Doordat ik
gebruik kon maken van de doorstroomregeling, kwam
ik in aanmerking voor dit appartement in een
seniorencomplex. Ik kon wel juichen, toen ik het
hoorde. De woning heeft drie kamers, dus ruimte
genoeg, alles is gelijkvloers en ik heb een heerlijk
balkon met een prachtig uitzicht. De winkels zijn om
de hoek. En het appartement zag er ook nog eens
piekfijn uit. Ik heb nog geen seconde spijt gehad,
integendeel. Het voelt alsof ik hier al jaren woon. Ik ga
hier nooit meer weg, dat weet ik zeker.”
 

Loting
Om woningzoekenden met een korte inschrijftijd toch
een kans te geven, worden er enkele woningen via
loting aangeboden. Er zullen 100 woningen per jaar
verloot worden. Zijn er loting woningen beschikbaar,
dan worden deze elke maandag om 19:00
geadverteerd en zijn actief voor reacties tot 21:00. Na
21:00 wordt er door het systeem automatisch geloot
onder alle inschrijvingen. Het systeem maakt een
volgorde. Mocht u kandidaat voor de woning zijn, dan
neemt de corporatie vanzelf contact op.
 

Jongerenwoningen
Leeftijd is niet de enige factor die een rol speelt in de
kleine slaagkans van jongeren. Jongeren tot 22 jaar
hebben namelijk ook geen recht op huurtoeslag bij
woningen met een huurprijs hoger dan € 442,46.
Hierdoor kunnen veel jongeren slechts op een beperkt
aantal woningen reageren. Door woningen met een
lage huurprijs te adverteren met een maximum
leeftijdslabel, komen zij toch aan de beurt. Dit
leeftijdslabel is bedoeld voor jongeren tot 23 jaar en
verbetert hun positie op de woningmarkt. In 2020
boden de corporaties 122 woningen aan met een
jongeren leeftijdslabel.
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Even voorstellen
Drie nieuwe gezichten bij Van
Alckmaer
 
Wellicht bent u al vaker met ze in aanraking
geweest, via de mail of telefoon, maar heeft u
geen idee welk gezicht bij de stem past. Daarom
stellen deze nieuwe medewerkers zich graag
voor. 
 

Madelon 
Mijn naam is Madelon de Swart, medewerker
leefbaarheid bij Van Alckmaer voor wonen sinds
februari 2021. Vanuit mijn functie pak ik kleine
problemen op in de wijken en spreek ik daar waar
nodig bewoners aan op onderwerpen die noodzakelijk
zijn. Voor lichte burenruzies en overlast in het complex
waar u woont kunt u mij aanspreken. Uiteindelijk
willen we allemaal een fijne plek om te wonen en
daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Mochten er
geen onderwerpen zijn waar u mij voor nodig hebt,
kunt u mij natuurlijk ook gewoon aanspreken voor een
praatje.  
 

Tamara
‘Stel, ik stap een lift binnen en een onbekend persoon
vraagt mij: ‘wat doe je voor werk?’ Dan zeg ik heel
tevreden; allround medewerker wonen bij Van
Alckmaer! Vóórdat ik er erg in heb stappen we de lift
weer uit, maar snel vraag ik terug ”welk werk doe jij?”
Ik neem altijd even de tijd voor een kennismaking,
ook al duurt het maar 3 minuten.

Tijdens mijn werk heb ik ervaren dat onze huurders
bellen met 1 vraag, maar we bespreken veelal
meer. Via de telefoon, op kantoor of per mail komt u
mij zeker tegen! Geen vraag is té gek en voor alles is
een oplossing.
Tamara Kooijman- Balder 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madelon de Swart
 Zeker in een tijd als deze is het voor ons belangrijk
dat u als huurder ons weet te bereiken, ook al is het
kantoor voor u gesloten. Wij realiseren goed dat het
virus veel teweeg brengt en daarom wil ik u laten
weten dat wij er ook voor u zijn! 
 

Mirka 
Mijn naam is Mirka Murgia, medewerker
communicatie en beleid bij Van Alckmaer sinds Januari
2021. Mijn dagelijkse werkzaamheden draaien onder
anderen om het volgen van de actualiteit op het
gebied van beleid en wetswijzigingen, het doorvoeren
van beleid in de corporatie, het up to date houden van
onze website en social media kanalen, en het
verzorgen van onze nieuwsbrief.
 
Als starter op de woningmarkt, weet ik als geen ander
hoe moeilijk het vandaag de dag is om een passende
woning te vinden. Door veel bezig te zijn met beleid,
hoop ik zo snel mogelijk een positieve bijdrage te
kunnen leveren aan de moeilijkheden binnen de
sociale huur sector. Ook hoop ik door een
gestructureerde communicatie aanpak, onze huurders
te kunnen voorzien van de informatie die voor hen
belangrijk is. 
Mirka Murgia
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Geldzorgen?
Ruim een half miljoen Nederlandse huishoudens
heeft te maken met ernstige financiële problemen.
Helaas neemt dit aantal toe.
Veel kwetsbare mensen die al weinig buffers
hadden, zijn door de coronacrisis hun baan
kwijtgeraakt. Betalingsachterstanden en het
ontstaan van serieuze geldproblemen liggen
hierdoor op de loer. Een groot deel van deze
huishoudens meldt zich niet bij de
schuldhulpverlening. Halte Werk, de sociale dienst
van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en
Langedijk, scherpt haar aanpak van armoede en
schuldhulpverlening aan en zet in op preventie.
Jack Rutten, interim-directeur bij Halte Werk, roept
inwoners op tijdig zelf aan de bel te trekken. Want
hoe eerder actie, hoe meer mogelijkheden om
weer ‘geldrust’ te krijgen.
 

Wacht niet te lang
Mensen wachten vaak te lang met hulp zoeken,
gemiddeld 5 jaar. Boetes, aanmaningen en
incassokosten worden al hoger. Dit kan drastische
gevolgen hebben. "Als gemeenten hebben we een
belangrijke rol om deze groep actief te benaderen en
hulp te bieden om te voorkomen dat deze inwoners
fnancieel in de knel komen", aldus Jack Rutten. "We
doen dit bijvoorbeeld in de samenwerking
'vroegsignalering' waarin deelnemende partijen
mensen bij ons aanmelden met een
betalingsachterstand op hun huur, zorgverzekeraar,
energie- of waterkleidingsbedrijf. Ons team
Vroegsignialering komt zo in contact met inwoners die
anders niet of pas later in beeld komen. Zo verkleinen
we de kans dat hun geldzorgen uit de hand lopen en
andere problemen ontstaan. Zoals chronische stress.
Dat is niet goed voor je gezondheid en heeft invloed
op het hele gezin". 
 

Schaamte, onderschatting en
onjuist beeld
schuldhulpverlening
 “Stress en schaamte weerhouden mensen er vaak
van hulp te zoeken. Ook onderschatting of een
verkeerd beeld van schuldhulpverlening spelen een
rol”, vertelt Marjolein Kaptijn, coördinator
schuldhulpverlening bij Halte Werk. Marjolein:
“Schaamte is heel begrijpelijk. Maar financiële
problemen kunnen iedereen treffen. Zeker in de
huidige crisis. Het kan het gevolg zijn van een
scheiding, ziekte of het verliezen van je baan. Dit heb
je niet altijd in de hand. Wat je wel in de hand hebt is
te zorgen dat het niet erger wordt. We hopen oprecht
dat mensen, hoe moeilijk ook, over de persoonlijke
drempels heen stappen en bij ons aankloppen. Zodat
we deze inwoners op financieel gebied weer vooruit
kunnen helpen”.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geldzorgen? Halte Werk helpt. Ga naar
www.haltewerk.nl/schuld of bel 14 072 (kies
'Alkmaar')

 
Halte Werk: wie zijn we en hoe
kunnen we u helpen?
Halte Werk is de gezamenlijke sociale dienst van de
gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Ze
begeleidt inwoners in het vinden van werk als dat zelf
niet lukt, ondersteunt (tijdelijk) met een uitkering om
in het levensonderhoud te voorzien en helpt bij
geldzorgen of schulden. Ook bieden zij hulp voor
zzp'ers en ondernemers met geldzorgen. Bent u zzp’er
of ondernemer met financiële problemen, privé en/of
zakelijk? Ook u kunt bij Halte Werk terecht. We denken
graag met u mee om uw situatie te verbeteren.
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Buren en
Tuinenperikelen
De komst van het voorjaar nodigt extra uit te gaan
genieten van de tuin. Een fijn vooruitzicht. Tenzij er
tuinperikelen zijn met de buren. Ongewenst
tuingedrag levert in de gemeente Alkmaar al bijna
acht jaar één van de meest voorkomende onenigheid
met de buren op! Een vernielde of zonder overleg
weggehaalde schutting, soms is deze te laag of juist te
hoog waarbij overleg over een oplossing niet mogelijk
lijkt. Andere voorbeelden zijn schaduw van bomen of
hagen, zonder overleg snoeien bij de buren of verschil
van inzicht over de erfgrens. Ook kunnen aanbouw,
zonneschermen, bladeren van de boom van de buren
in uw tuin of belemmering van uitzicht irritaties geven.
Het zijn typische ergernissen tussen buren over het
gebruik van de tuin. 
 

Suggesties voor een oplossing
Het lijkt vanzelfsprekend maar het gebeurt niet altijd:
Bespreek de overlast met de desbetreffende buur.

Ga niet klagen bij overige buren, daarmee lost u de
situatie niet op. Misschien hebben uw buren niet
door dat ze overlast veroorzaken. 
Krop uw gevoelens van ergernis, frustratie en
woede niet op. De kans op een opbouwend gesprek
met de buren neemt daardoor af.
Bedenk eerst wat u graag wil vertellen zodat u de
problematiek zelf ook helder voor ogen heeft.
Bel vervolgens aan en blijf rustig. Vertel dat u graag
met de buren wilt praten en vraag wanneer dat kan.
Als u eenmaal samen aan de gesprekstafel zit, dan
kunt u vertellen waar u last van heeft en ook wat
de gevolgen daarvan voor u zijn. Des te beter uw
buren u begrijpen, des te groter is de kans dat ze
begrip tonen en bereid zijn samen met u naar een
oplossing te zoeken.
 Luister tijdens dit gesprek ook naar de zienswijze
van uw buren. Uw buur kan de situatie anders
beleven. Het is raadzaam steeds uw gezamenlijk
belang voor ogen te houden en samen te zoeken
naar een mogelijke oplossing.
Probeer te voorkomen dat u meteen zelf met ‘de
beste’ oplossing komt, hoe geweldig u die oplossing
ook lijkt. Heeft u zich bedacht wat u de ander zelf te
bieden heeft zodat de overlast kan worden beperkt?

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer u met een overlastkwestie bij uw buren
komt, kunt u hen bijvoorbeeld ook vragen of zij zich
wel eens aan u storen zonder dat u dit in de gaten
hebt. Het is prettig wanneer u bij een eerste gesprek
met uw buren meteen samen tot goede afspraken
komt. Lukt dat niet meteen, stel dan voor binnenkort
opnieuw met elkaar te praten. Het best kunt u meteen
een afspraak vastleggen.  
 
Bent u zelf van plan uw huis, tuin of schutting te
veranderen? Uw buren zullen het waarderen dat u de
moeite neemt hen hiervan op de hoogte te brengen.
Een normale burenrelatie is voor de leefbaarheid in en
om de woning voor velen een voorwaarde. Dit helpt
om er samen uit te willen komen.  
 
De Bemiddelingskamer helpt!
 Komt u er samen niet uit? Bel dan Buurtbemiddeling
Alkmaar via De Bemiddelingskamer, projectleider
Nathalie Peters 06- 24 36 81 53 of via
info@debemiddelingskamer.nl Voor informatie via
www.debemiddelingskamer.nl. 

13



 
 

Onze projecten
 

Bloemwijk 
Afgelopen jaar is er een grote spong gemaakt in het project Bloemwijk. We zijn al ruimte tijd bezig met
de voorbereidingen voor de sloop en nieuwbouw. Door het kiezen van een aannemer, begint
langzamerhand het project meer vorm te krijgen. 
 

Modelwoning 
Al enige tijd is de aannemer bezig met voorbereidingen in de werkplaats om een modelwoning te realiseren. In Maart zijn de

voorbereidingen en bouw van de modelwoning op locatie begonnen. De modelwoning representeert de nieuwe kleine

eengezinswoning. De bewoners van Bloemwijk hebben de modelwoning veel bezocht. Zo kregen zij een beter beeld van hoe de

nieuwe wijk eruit komt te zien en kregen zij inzicht in hun potentiële toekomstige woning. 

 

Woonwensgesprekken  
In April zullen de woonwens gesprekken in de Bloemwijk van start gaan. Bewoners zullen eerst een
informatieboekje ontvangen waarin zij de nieuwe wijk en woningen kunnen terugvinden. Na het doorlezen van
het informatieboekje volgen de woonwens gesprekken. Hier kunnen de huidige bewoners hun wensen en
verwachtingen met ons delen. Zo streven wij naar een passende woning waarin de bloemwijkers zich thuis
zullen voelen.
 

Bewonersbegeleiding 
Maak kennis met onze nieuwe bewonersbegeleider Bloemwijk – Demi Kist. Zij zal in het sloop en nieuwbouw
project het aanspreekpunt voor bewoners zijn. Voor vragen over het project, huisvesting, en andere zaken,
kunnen bewoners en omwonenden bij Demi terecht.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewonersbegeleider Demi Kist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelwoning Bloemwijk 
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De gemeente Alkmaar en woningcorporaties
Kennemer Wonen, Van Alckmaer en Woonwaard
bieden vanaf dit voorjaar gratis
energiebesparingsadvies aan!  
 
Huurders en woningeigenaren uit de gemeente
Alkmaar kunnen binnenkort een energiecoach
inschakelen voor gratis energieadvies. Het Duurzaam
Bouwloket is de afgelopen tijd een enthousiast team
van energiecoaches aan het opleiden die niet kunnen
wachten om het gesprek aan te gaan over
energieverbruik en mogelijke besparingen in uw
woning. Wij verwachten dat u eind april/begin mei
meer informatie kunt vinden op de websites van de
gemeente en de woningcorporaties. U kunt dan ook
een afspraak inplannen met één van onze
energiecoaches!
 
 Heeft u interesse in een afspraak? Houd dan onze
website goed in de gaten. Meer informatie volgt snel.

Energiecoaches voor
gratis energieadvies 
 

Van Alckmaer voor wonen

www.vanalckmaer.nl

Deze editie is een uitgave van Van Alckmaer
Campenhuysebkade 36
1813 CE ALKMAAR
E: info@vanalckmaer.nl
T: 072 541 03 40
 
Ons kantoor is voorlopig alleen op afstraap geopend 
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