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Hoe helpen wij u door
de winter
Iedereen verdient een betaalbaar, comfortabel,
passend en energiezuinig thuis. Daar staan wij bij Van
Alckmaer voor. Ons hart voor huurders is hierin de
leidraad.
Ons team van medewerkers doet zijn best om elke
dag het hart voor huurders voorop te zetten. Zij
bedenken en bespreken wat u als huurder nodig heeft
om prettig te wonen. Dit vertalen zij in projecten en
activiteiten. Ook in 2022 zullen zij zich met hart voor
wonen en huurders inzetten om de doelstellingen en
ambities van Van Alckmaer te behalen.
In deze nieuwsbrief leest u hoe u energiezuinig de
koude winterdagen door komt en vindt u handige tips
over SVNK. Ook in deze nieuwsbrief; een terugblik op
een mijlpaal in het project Bloemwijk.
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Weet u wat te doen bij een
koolmonoxidevergifitging?
U ruikt, proeft of ziet het niet, maar het is
levensgevaarlijk: koolmonoxide. Als u te lang met dit
onzichtbare gas in een ruimte bent, kunt u zelfs
overlijden. Weet u hoe u koolmonoxide herkent? En
wat u dan moet doen? Wees voorbereid!

Stap 1: Herken de signalen van
koolmonoxide

Koolmonoxide is onzichtbaar. Deze dingen kunnen
erop wijzen dat er koolmonoxide in de ruimte
aanwezig is:
Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid,
sufheid, duizeligheid, vermoeidheid,
bewusteloosheid, een versnelde hartslag en braken.
De klachten nemen langzaam af zodra u naar buiten
gaat.
Als er meerdere mensen in de ruimte zijn, ziet u dat
iedereen klachten krijgt. Deze klachten kunnen wel
per persoon verschillen.
Ramen beslaan door het vrijgekomen vocht.
Gasvlammen gaan oranje of gelig branden in plaats
van blauw. Ze branden ook hoger dan normaal en
flakkeren meer. Vermoedt u dat er bij iemand
anders koolmonoxide in een ruimte is? Ga dan niet
zelf naar binnen. Bel in plaats daarvan direct 1-1-2.

Stap 4: Bel 1-1-2

Bel tot slot altijd 1-1-2. Doe dit ook als u denkt dat bij
iemand anders koolmonoxide vrijkomt en ga nooit zelf
naar binnen.

Hoe voorkomt u een
koolmonoxidevergiftiging?

Het is ten eerste belangrijk om uw huis te ventileren.
Als er altijd frisse lucht is, kunt u een
koolmonoxidevergiftiging voorkomen.
Ook kunt u een koolmonoxidemelder ophangen. Deze
gaat net als een rookmelder af als er koolmonoxide in
uw woning vrijkomt. Let wel op dat u de melder op
een goede plek hangt:

Stap 2: Waarschuw meteen
anderen

In een ruimte met een gastoestel hangt de melder
het beste aan het plafond en centraal in de ruimte.

Vermoedt u dat er koolmonoxide vrijkomt? Twijfel niet
en waarschuw direct alle aanwezigen.

In een ruimte zonder gastoestel hangt de melder
het beste op ademhoogte.

Stap 3: Ga zo snel mogelijk
naar buiten

Hang een melder nooit naast een raam of deur of
achter meubels of gordijnen.

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk frisse lucht
kunt inademen. Ga dus zo snel mogelijk naar buiten
en zorg ook dat anderen naar buiten gaan.
Bron: Het rode kruis
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Op weg naar de nieuwe Bloemwijk

Begin december startte de sloop van de eerste woningen in Bloemwijk. Ruim 5
jaar geleden zijn we gestart met dit project. Na het voeren van gesprekken met
alle belanghebbenden en het uitvoeren van een aantal onderzoeken werd
duidelijk dat de 164 woningen in deze wijk niet gerenoveerd konden worden. Voor
de bewoners brak een spannende tijd aan. Inmiddels zijn de eerste bewoners
verhuisd naar een wisselwoning of een andere woning. Demi Kist,
bewonersbegeleider: “De meeste mensen willen straks graag weer terug naar de
wijk, ook al duurt dat soms een paar jaar.”
Uit een onderzoek naar de technische staat van de
woningen bleek onder andere dat het metselwerk
slecht was en dat de woningen onvoldoende
draagkracht hadden. Besloten werd alle 164
huurwoningen te slopen. Voor de bewoners betekende
dat veel onzekerheid. Demi: “De sloopmelding is eerst
gedaan per brief en daarna toegelicht op een
bewonersavond in de Vest. Hierop volgend heeft een
onafhankelijk bureau gesprekken gevoerd met de
bewoners. Veel mensen waren geschrokken en
sommigen waren tegen de sloop. Maar uit het
onderzoek bleek zo duidelijk hoe slecht de woningen
waren, dat veel mensen inzagen dat nieuwbouw de
enige optie was,

Meepraten over de inrichting
Bewoners mogen niet alleen meedenken over de
buitenkant van de woningen, maar ook over de
binnenkant. “Binnenkort hebben we weer een avond
met de werkgroep wonen. Dan kijken we bijvoorbeeld
naar waar de stopcontacten moeten komen. En
huurders hebben verschillende keuzes als het gaat om
hun toekomstige woning: ze kunnen kiezen uit
verschillende kleuren tegels, de opstelling van de
keuken en bij de kleinere eengezinswoning kunnen ze
kiezen uit twee of drie slaapkamers.”
Welkom gevoel
Bloemwijk bestaat straks uit goede en betaalbare
appartementen, starterswoningen en kleinere en grote
eengezinswoningen. Om de sfeer in de wijk te
behouden, keren veel mooie, historische elementen
terug, zoals ramen met roeden, daken met dakpannen
en komen er twee hofjes met zitbankjes. De bedoeling
is dat de wijk een welkom gevoel geeft aan bewoners
en bezoekers net als in het oude tuindorp. Demi: “Niet
alleen de woningen, maar ook de buurt gaat er door
de nieuwbouw op vooruit.” Aannemer Jorritsma Bouw
start naar verwachting in april met de bouw van de
nieuwe woningen. De eerste woningen worden
waarschijnlijk al eind 2022 opgeleverd. Demi:
“Iedereen - op een enkeling na - heeft zin in z’n
nieuwe woning. Zelfs als de oplevering nog jaren
duurt. Dat is heel leuk om te zien.”

Modelwoning
De bewoners werden volop betrokken bij de nieuwe
bouwplannen. Ze konden onder andere deelnemen
aan inspiratieavonden. “Daarnaast hebben er veel
gesprekken plaatsgevonden tussen Van Alckmaer en
de bewoners, waarin de wensen van bewoners zijn
geïnventariseerd. De bewoners mochten echt
meepraten over de architectuur, zo zijn er grotere
dakkapellen ingetekend. We hebben een
modelwoning neergezet in de wijk, zodat mensen een
goed idee kregen van hoe de toekomstige huizen eruit
komen te zien. Uiteindelijk heeft 95% van de
bewoners ingestemd met de plannen. Dat is enorm!”
Uitgebreide puzzel
Meer dan de helft van de bewoners wil na de bouw
terugkeren naar de wijk, zegt Demi. “Dat is 30% meer
dan bij vergelijkbare projecten.” De bewoners van
Bloemwijk krijgen andere of vervangende
woonruimte, de eerste mensen zijn al verhuisd. “We
doen het in fases, het is een uitgebreide puzzel. Om te
zorgen dat de bewoners alleen hun spullen hoeven te
verhuizen, zijn de wisselwoningen al gestoffeerd.” Hoe
lang moeten deze mensen in een wisselwoning
blijven? “Dat is afhankelijk van in welk deel van de
wijk ze straks willen wonen en kan tussen de
anderhalf en drie jaar duren.” Om de mensen
tegemoet te komen, houdt Demi kantoor in een
leegstaande woning in de wijk. “Dan kunnen mensen
gemakkelijk langskomen met een vraag.”
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De energierekening gaat voor
iedereen omhoog
De energieprijzen zijn de afgelopen tijd flink gestegen.
Het gaat om de prijs van gas en elektra. De stijging
kan gevolgen hebben voor uw energierekening. De
verwachting is dat de prijzen van HVC
(stadsverwarming) ook gaan stijgen. Gezien deze
ontwikkelingen is het niet zo gek dat u zich afvraagt
wat de stijgende energieprijzen voor u betekenen.

Mijn energie wordt geleverd door HVC

Heeft u een vast energiecontract? dan zult u geen last
hebben van de stijgende prijzen. Maar als uw vaste
contract binnenkort afloopt of als u een variabel
contract heeft, krijgt u hier wel mee te maken.

Laat u niet verrassen en informeer wat de
prijsstijging voor u betekent

De HVC zal eind december de warmtetarieven voor
2022 bepalen. Bekijk www.hvcgroep.nl voor de
nieuwste informatie over de prijsstijging. En lees
de meest gestelde vragen over de relatie tussen de
gasprijzen en de warmteprijzen en de invloed van de
gasprijzen op de warmtetarieven voor 2022.

Bekijk of het nodig is om uw termijnbedrag te
verhogen. Dit voorkomt onaangename verrassingen bij
uw eindafrekening.

Ik heb nu een vast contract

Maak gebruik van een GRATIS advies
gesprek met de energiecoach

Uw kosten staan vast tot het einde van het contract.
Gaat u meer energie verbruiken? Dan is het handig om
uw termijnbedrag aan te passen.

Misschien zijn er manieren waarop u op makkelijke
wijze energie kunt besparen. De energiecoach geeft u
eenvoudige tips in uw eigen dagelijks gebruik. Kijk op
www.vanalckmaer.nl/energiecoach en maak snel een
afspraak.

Mijn vaste contract loopt binnenkort af

Als u uw huidige contract verlengt of u sluit een nieuw
contract af, dan wordt er gekeken naar de nieuwe
prijzen voor gas en elektra. Uw energierekening gaat
stijgen.

Ik heb een variabel contract

Door de gestegen prijzen is de kans groot dat uw
termijnbedrag te laag is. Pas uw termijnbedrag aan. Zo
voorkomt u onverwachte hoge kosten.

Maak gebruik van een GRATIS
advies gesprek met de
energiecoach
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Heeft u al een afspraak
met een energiecoach?
Iedereen in Alkmaar kan zich aanmelden
voor een gratis gesprek

De energiecoach geeft u gratis advies. U krijgt
informatie over hoe u thuis het beste kan omgaan met
gas, elektriciteit en water. Dit advies kan ervoor
zorgen dat u op uw vaste lasten kan besparen. U heeft
dan meer geld over voor andere dingen. Daarnaast
zullen al uw vragen beantwoord worden door de
energiecoach. Ook als u al bezig bent met
verduurzamen in en om uw woning, kan de
energiecoach helpen.

Of u nu huurt of een koophuis heeft. Via onze website
kunt u zich inschrijven voor een gratis gesprek. Eén
van de energiecoaches zal contact met u opnemen.
Samen maken jullie een afspraak.

Door corona kan het gesprek digitaal of
fysiek plaatsvinden

Helaas kunnen de energiecoaches door corona soms
niet bij u thuis komen. Toch willen zij graag helpen.
Als de corona regels bij u thuis niet gevolgd kunnen
worden, geeft de energiecoach zijn of haar advies
digitaal.

Dit is een initiatief van de Gemeente Alkmaar, het
Duurzaam Bouwloket en de woningcorporaties in
Alkmaar; Kennemer Wonen, Van Alckmaer en
Woonwaard.
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Wist u dat wij een
wijkkantoor hebben?
Op de Amalia van Solmsstraat 26a hebben wij een
klein kantoortje op gezet. Wij vinden het belangrijk dat
u ons voor vragen makkelijk weet te vinden.

Ook de wijkagent zal een spreekuur opstarten. Houd
onze website goed in de gaten voor meer informatie.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom voor gewoon
een gezellig gesprek.

Niet alleen de medewerkers van Van Alckmaer zijn
hier te vinden. Ook de huurdersbelangenvereninging
zit hier regelmatig. Elke 1e en 3e woensdagochtend
van de maand van 10:00 tot 12:00 kunt u terecht met
nieuwe ideeen voor uw woning of complex en uw
mening over Van Alckmaer en haar dienstverlening.

Tijdens de spreekuren houden wij ons aan de geldende
coranamaatregelen.

Ook stichting WonenPlus heeft elke dinsdagochtend
een spreekuur in het kantoor. Wonenplus kan u helpen
met een groot aantal verschillende dingen.
Bijvoorbeeld met het aanvragen van huurtoeslag en
andere administratie. Maar ook bieden zij digitale
hulp, of hulp bij het boodschappen doen als dat u te
zwaar is. Kortom, voor bijna alles waar u in het
dagelijksleven tegenaan loopt, kunt u bij WonenPlus
terecht. Schroom dus niet om eens langs te gaan
tijdens het spreekuur. Elke dinsdagochtend van 10.00
tot 12.00.
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Nu ook vrije sectorwoningen en
seniorenwoningen te vinden via
SVNK
Op de website van SVNK, een samenwerkingsverband
van de woningcorporaties in de regio
Noord-Kennemerland, zijn sinds kort ook vrije sector
huurwoningen en seniorenwoningen van Woonzorg
Nederland te vinden. Dat maakt het voor
woningzoekenden gemakkelijker om een passende
woning te vinden.

Ingeschreven staan bij SVNK
Mensen die een woning in de vrije sector of een
sociale seniorenwoning willen huren, moeten staan
ingeschreven als woningzoekende bij SVNK (eenmalig
25 euro). Huurders die een sociale huurwoning van
SVNK achterlaten, krijgen voorrang. Dit bevordert de
doorstroming en zo komen er weer woningen vrij in
de sociale sector voor de mensen die dat echt nodig
hebben.

Vrije sectorwoningen
De drie corporaties van SVNK die vrije sector
huurwoningen (netto huurprijs van 752,33 euro per
maand) bezitten, Van Alckmaer, Kennemer Wonen en
Woonwaard, bieden deze woningen voortaan aan via
de website van SVNK. Tot voor kort gebruikten zij
hiervoor verschillende kanalen, zoals de eigen
website, Facebook of Funda. Krista Walter, voorzitter
van het bestuur van SVNK: “Omdat we voortaan maar
één kanaal gebruiken, wordt het zoeken naar een vrije
sector huurwoning gemakkelijker. Ook de regels voor
toewijzing zijn nu eenduidig.” De corporaties
beschikken over verschillende soorten huurwoningen
in de vrije sector, variërend van eengezinswoningen
en appartementen tot portiekwoningen. Voor de
woningen in de vrije sector gelden minimum
inkomenseisen. Woningzoekenden hebben daarom
voldoende inkomen nodig om deze woningen te
kunnen huren.

Kijk voor meer info op: www.svnk.nl.

Seniorenwoningen
Woonzorg Nederland trad per 1 oktober toe tot SVNK
en is de grootste verhuurder van sociale
seniorenwoningen. De woningcorporatie biedt
passende, betaalbare en veilige woningen voor
ouderen met ruimte voor ontmoeting. In
Noord-Kennemerland varieert het aanbod van
zelfstandige woningen tot aanleunwoningen bij
woonzorgcentra.
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Er moet iets in mijn woning
gerepareerd worden
Elke woning heeft onderhoud nodig. Wij proberen dit
zo goed mogelijk bij te houden. Maar het is belangrijk
dat u op tijd contact opneemt als er iets stuk is. Voor
kleine klussen bent u als huurder zelf
verantwoordelijk. De grote klussen laten wij uitvoeren.
In ons onderhouds- ABC op de website vindt u een
overzicht van de klussen waarvoor u verantwoordelijk
bent.
Reparatie aan uw verwarming
Voor een reparatie aan uw verwarming kunt u bellen
met Energie Service Noord West. U kunt hen bereiken
op 072 512 31 34.
Voor een rioolverstopping belt u met Van Alckmaer
U kunt ons bereiken op 072 502 4280 of het
reparatieformulier op onze website invullen.
Uw ramen zijn stuk
Voor glasschade belt u met de Glaslijn. U kunt de
Glaslijn 24 uur per dag bereiken op 0800 02 05 050.

Ik wil met spoed een
reparatie doorgeven

Er is een liftstoring in uw woongebouw
Wij proberen een liftstoring altijd zo snel mogelijk op
te lossen. U kunt voor een liftstoring bellen naar 0800
860 08 60.

Voor spoedreparaties kunt u bellen naar 072 502
42 80, ook buiten kantoortijd. U wordt dan
automatisch doorgeschakeld naar de
spoedcentrale. Let op: is uw reparatieverzoek
geen spoedverzoek, bel dan alleen naar dit
nummer van maandag tot vrijdag van 9.00 17.00.

Let op: voor een aantal van onze complexen, belt u
voor een liftstoring met een aander telefoonnummer
dan hierboven is aangegeven. Dit nummer staat ook in
of bij uw lift genoteerd.
Baanpad 21- 47
David Kouwenaarweg 2-16
Jongkindlaan 180-246
Paul Krugerstraat 13-59
Zorgcentrum de
Nieuwpoort

072 518 18 28
0800 022 47 52
072 518 18 28
0900 225 55 66
0800 247 36 50

Voorbeelden van spoedreparties zijn:
Lekkage van gas en/of waterleiding
Verstopping van het hoofdriool
Vermoeden van koolmonoxide (Bel direct 112!)

Een ander reparatieverzoek
Voor andere reparatieverzoeken kunt u het
reparatieformulier op onze website invullen of kunt u
belllen naar 072 502 42 80. Voor een algemeen
reparatieverzoek kan dit van maandag tot vrijdag van
9.00 tot 17.00. Gaat er in de avond of het weekend
iets stuk maar is er geen spoed? wacht dan tot de
eerst volgende werkdag met het melden van de
reparatie of vul alvast het formulier op onze website
in.
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Maatregelen bij Van Alckmaer om
besmetting met corona zoveel mogelijk te
voorkomen

Afspraken met een medewerker
Persoonlijke afspraken met onze medewerkers gaan
niet door. Wel zijn we telefonisch goed bereikbaar, en
waar mogelijk zullen we daarom telefonisch of via
Teams zoveel mogelijk afspraken door laten gaan.

Ons kantoor is alleen op afspraak geopend. Dat vinden
wij heel vervelend. Het betekent echter niet dat wij u
niet kunnen helpen. Onze medewerkers werken vanuit
huis en zijn bereikbaar. Heeft u een vraag voor Van
Alckmaer? Neem gerust contact met ons op via e-mail
of telefoon. Wij zijn bereikbaar via
info@vanalckmaer.nl of via ons telefoonnummer: 072
541 0340.

Heeft u, in bijzondere situaties, toch een afspraak met
een medewerker, dan is het goed om te weten dat
onze medewerkers geen handen schudden. Ook
houden we minimaal 1,5 meter afstand van u.
Groepsactiviteiten
Hoe graag we u ook ontmoeten, helaas kunnen wij op
dit moment geen groepsactiviteiten door laten gaan.

Reparatieverzoeken
We komen alleen langs voor spoedeisende reparaties.
Voor reparatieverzoeken kunt u tijdens kantoortijden
altijd bellen op ons reparatienummer via 072 502
4280. Dit nummer is buiten kantoortijden ook
bereikbaar voor spoedeisende reparatieverzoeken.
Voordat we bij u langskomen, vragen we of u klachten
(hoesten, koorts, verkoudheid) heeft. Is dat zo? Dan
maken we een nieuwe afspraak voor een later
moment. Blijkt er toch iemand met
verkoudheidsklachten in de woning te zijn als onze
vakman langskomt? Dan vertrekt de vakman weer en
maken we een afspraak voor een later moment.

Woont u alleen en heeft u hulp nodig
Laat ons dit dan weten. Daar waar mogelijk helpen wij
u en anders kunnen wij u in contact brengen met
instanties die u kunnen helpen.
Nieuws en informatie
Wij rekenen op uw begrip voor bovenstaande
maatregelen. Wij doen er alles aan om het contact zo
goed mogelijk te organiseren en voor u klaar te staan
waar nodig.
Houdt onze website en social media goed in de gaten
voor het laatste nieuws

Huuropzeggingen
U kunt altijd de huur van uw woning opzeggen. Waar
mogelijk geven we telefonisch of via beeldbellen
informatie aan u door. Als dat niet mogelijk is, dan
maken wij met u maatwerkafspraken over hoe u de
woning kunt opleveren.
Huurbetalingen aan de balie
Betaalt u de huur bij ons op kantoor aan de balie?
Neem dan telefonisch of per mail contact met ons op.
Samen met u zoeken wij naar een andere oplossing
hiervoor.
Betalingsproblemen
Mogelijk wordt u door deze situatie financieel geraakt
door bijvoorbeeld het verlies van uw baan of door het
gedeeltelijk wegvallen van uw inkomen. Als u in de
aankomende periode betalingsproblemen verwacht,
neemt u dan alstublieft contact met ons op. Samen
met u zoeken wij een oplossing voor
betalingsproblemen.

Van Alckmaer voor wonen
www.vanalckmaer.nl

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