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Voorwoord

Dus, heeft u een vraag, heeft u ergens last van of wilt
u gewoon een luisterend oor? Bel ons gerust, wij zijn
er voor u!

Wij leven in een bizarre tijd met het Coronavirus om
ons heen. Op 5 maart 2020 hebben wij ons nieuwe
kantoor geopend aan de Camphuysenkade en op 16
maart 2020 ging heel Nederland in een intelligente
Lock Down. Zo ook Van Alckmaer, ons kantoor werd
gesloten en vanaf huis werken onze medewerkers om
de dienstverlening aan u zo veel mogelijk op peil te
houden.

Vanaf 1 juni 2020 zijn de regels enigzins versoepeld en
hebben wij iets meer bewegingsvrijheid. Natuurlijk
willen wij zo snel mogelijk weer ons kantoor openen
voor bezoek, maar dat moet wel verantwoord zijn
voor onze medewerkers en voor u. Dit betekent dat
ons kantoor voorlopig uitsluitend op afspraak geopend
is voor bezoek. Op onze website staat de meest
actuele informatie over onze openingstijden en de
maatregelen die wij treffen om verspreiding van het
virus tegen te gaan.

Daarnaast helpen wij u zo goed als mogelijk is. Wij
bellen onze huurders op leeftijd op om te horen hoe
het met hen gaat, of wij een helpende hand kunnen
bieden. Ook hebben wij voor sommige huurders de
tuin opgeruimd, want opgeruimd staat netjes !
Daarnaast hebben wij huurders van meerdere
wooncomplexen een gratis maaltijdbon gegeven om
hen een hart onder de riem te steken. Wij zitten dus
niet stil.

In deze nieuwsbrief leest u meer over wat wij in de
afgelopen periode hebben gedaan en waar wij mee
bezig zijn. Ik hoop dat wij deze periode snel achter ons
kunnen laten en ons kunnen voorbereiden op de
aankomende vakantieperiode. Daar zijn wij met z’n
allen wel aan toe!

Mocht u door het Cornonavirus in financiële problemen
dreigen te komen, meldt dit dan zo spoedig mogelijk
aan ons zodat wij samen kunnen bekijken hoe wij u
kunnen helpen. Daarnaast is verplicht thuis zijn voor
een langere periode voor velen een zware opgave. Wij
merken dat mensen daardoor kribbiger worden of een
korter lontje hebben. Dat is heel begrijpelijk onder
deze omstandigheden maar we moeten deze periode
samen door zien te komen.

Fons Köster
Directeur
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Hart voor onze huurders
Juist nu moeten we elkaar
helpen
Aandacht voor elkaar
De maatregelen die getroffen zijn om verspreiding van
het Corona virus tegen te gaan, treffen u en ons hard.
Tegelijkertijd is persoonlijk contact en aandacht in
deze moeilijke tijden ontzettend belangrijk. We zoeken
daarom naar andere manieren om toch u te kunnen
spreken. Ook zien we hartverwarmende lokale
buurtinitiatieven ontstaan waar we in deze
nieuwsbrief graag meer aandacht aan geven.

Gratis maaltijden
In april hebben wij onze huurders in Bloemwijk verrast
met een cadeaubon voor een gratis maaltijd van De
Eetkamer. De Eetkamer is een initiatief van het
Ontmoetingcentrum in Bloemwijk. Wij hebben veel
blije bewoners op gepaste afstand kunnen begroeten.
Omdat de actie een succes was, hebben wij besloten
ook andere huurders mee te laten genieten. De
Eetkamer van het ontmoetingscentrum Bloemwijk
heeft ook onze huurders van de Egelenburgerlaan
verrast met een gratis maaltijd.

Belronde
Onze medewerkers bellen iedereen die ouder is dan
65 jaar en informeren hoe het met hen gaat. We
bieden een luisterend oor en vragen of hulp of
ondersteuning gewenst is (uiteraard volgens de
richtlijnen van het RIVM). Maakt u zich daarom geen
zorgen als u een telefoontje van ons krijgt. In deze
moeilijke tijden staan wij met een luisterend oor en
een hart voor huurders graag voor u klaar.

En in samenwerking met de ‘Servicedienst’, een
initiatief van Stichting VROUWenKRACHT, Wijkcentrum
Overdie en Buurthuis Overdie Ontmoet zijn ook gratis
maaltijden aangeboden aan onze huurders van drie
seniorencomplexen in de wijk Kooimeer. Wij zijn trots
op deze samenwerking en de inzet van iedereen!
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Hulp in Coronatijden
Stichting Present Alkmaar

Initiatieven in Kooimeer en Overdie

Als vrijwilliger, individueel of als groep, kun je ook
betrokken zijn bij het landelijk
initiatief #nietalleen waarvoor Stichting Present
Alkmaar lokaal coördinator is.

Sportschool / jongerentrefpunt NOLIMIT is in deze
tijden de Facebookpagina: Initiatieven in Overdie en
Kooimeer Corona crisis gestart. Alle inwoners van
Overdie en Kooimeer kunnen terecht op deze
Facebook pagina. U kunt uw oproep plaatsen, om hulp
te vragen of een dienst aanbieden om samen deze
periode van onrust, verveling en eenzaamheid door te
komen. Op de facebookpagina vind u een overzicht
van alle diensten en hulpvragen samen.

Hierdoor kun je een zinvolle bijdrage leveren aan
mensen die hulp nodig hebben tijdens de coronacrisis.
Bijvoorbeeld ouderen helpen bij het uitlaten van een
hond, boodschappen doen, verrassingen bezorgen om
mensen een hart onder de riem te steken. Als je als
individu, team of groep ook een bijdrage wilt leveren
kun je contact opnemen met Mieke Johnson, email:
mieke.johnson@presentalkmaar.nl.

Boodschappen bakfiets
Een van die diensten is de boodschappen bakfiets. Elke
vrijdag krijgen gezinnen die financieel krap zitten een
boodschappenpakket bezorgd. De boodschappen
worden bezorgd op een bakfiets door de jongeren van
No Limit.

Tuinklussen

In moeilijke tijden helpen wij ook graag met
praktische klussen. Zo hebben wij met een aantal
medewerkers tuinen opgeknapt van onze huurders die
dit om uiteenlopende redenen niet meer zelf kunnen
bijhouden. Met het mooie weer van afgelopen
weken schiet het onkruid de grond uit en steken wij
graag de handen uit de mouwen.

StraatGeluidHome.nl
Dit is een website voor de jongeren, om vanuit huis,
toch op afstand met elkaar in contact kunnen blijven.
Op deze site staan verschillende opdrachten en
uitdagingen om uit te voeren.
OnsAlkmaar.nl
Deze website is door NOLIMIT opgezet in
samenwerking met Youth for Christ, Straatgeluid, LINK,
Maria Magdalena, Overdie-Ontmoet, VrouwenKracht,
Turnover Streetteam, Koel310, Overdie Ontmoet, Mee
& De Wering en Moskee Bilal. Het idee achter deze
website is dat zij graag een digitaal platform willen
bieden om elkaar te steunen, aan te horen en hulp te
bieden aan elkaar. Maar ook om de vinger aan de pols
te houden en ons stadsbestuur op de hoogte te
houden van wat zich in de verschillende wijken en
buurten in Alkmaar afspeelt.

POPJES VAN OUDE SOKKEN...
Een van de leuke bewoners die we hebben
ontmoet tijdens onze tuinklussen, is mevrouw
Falcon Moral. Als dank voor onze hulp kregen we
onder andere een sokkenpopje cadeau. Van
oude sokken maakt mevrouw Falcon Moral
allerlei knuffelbeestjes. Ze heeft inmiddels een
hele voorraad met beestjes gemaakt. Dit lieve
aapje heeft een ereplek op ons kantoor
gekregen!
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Kooimeerflats

Werkzaamheden afgerond
Na een aantal jaar vol van werkzaamheden,
bouwmaterialen, boormachines en containers op
het terrein van de Kooimeerflats, zijn eindelijk de
laatste steigers weggehaald en wordt het resultaat
van al het harde werken eindelijk onthuld.

Daarnaast zijn de woningen geisoleerd en zijn alle
flats aangesloten op het warmtenet van de
Huisvuilcentrale (HVC). Op het dak liggen
zonnepanelen die voldoende stroom opwekken om de
lift en de verlichting in de algemene ruimten van
elektriciteit te voorzien. Deze ingrepen besparen
kosten voor de bewoners.

De drie flats aan de Amalia van Solmsstraat, Albertina
Agnesstraat en de Vondelstraat hebben de afgelopen
jaren een flinke make-over gekregen. De gevels zijn
onder andere geisoleerd en vervangen, de
balkonhekken vernieuwd, het schilderwerk aangepast
en bij de flat op de Albertina Agnesstraat en
Vondelstraat is een tweede lift bijgebouwd.

Wij hadden het afronden van de werkzaamheden
graag gevierd met donze huurders, helaas hebben wij
vanwege de Coronacrisis het geplande opleverfeest
geannuleerd. De plaatsing en onthulling van een
kunstwerk, gemaakt door de Recyclekids van de
Plastic Recycle Werkplaats volgt later zodra de
maatregelen dit toelaten.

Het resultaat: een frisse uitstraling met een koninklijk
tintje! Na de ingreep kunnen de flats weer voor jaren
mee. Niet alleen de buitenzijde is flink aangepakt, ook
zijn de woningen binnen allemaal voorzien van een
nieuwe keuken, badkamer en kozijnen.
Foto: Sourbron Fotografie
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De Plastic Recycle Werkplaats is ontstaan vanuit het
project van de Kooimeerflats en een ontmoetingsplek
geworden in de wijk Kooimeer. Door middel van
machines kan plastic lokaal verwerkt worden tot
nieuwe producten. Jongeren krijgen hier de
mogelijkheid om werkervaring op te doen en nieuwe
producten van plastic (zwerf)afval te maken.

Hulp bij overlast
Handige tips

Bemiddelingskamer

Onze woonconsulenten ontvangen de laatste tijd meer
overlastmeldingen. ''Waarschijnlijk komt dit door de
genomen Coronamaatregelen in combinatie met het
mooie weer. Mensen blijven in deze periode zoveel
mogelijk thuis wat leidt tot meer leefgeluiden.
Daardoor ontstaan ergernissen en belanden buren
soms in een neerwaartse spiraal''. Aldus onze
woonconsulenten Renee van Klompenburg en Afianne
Blok.

Soms is het moeilijk om elkaar op de juiste manier aan
te spreken. Komt u er niet uit met uw buren? Dan is
buurtbemiddeling wellicht een optie.
Buurtbemiddeling kan in bijna alle situaties helpen om
de problemen tussen u en uw buren bespreekbaar te
maken, zodat u samen tot een oplossing kunt komen.
In Alkmaar werken wij samen met De
Bemiddelingskamer. De ervaren buurtbemiddelaars
van De Bemiddelingskamer schieten u graag te hulp.
Ook in deze gekke tijden van Corona kunnen de
bemiddelaars u telefonisch helpen.

Een oplossing binnen handbereik

Meestal ligt de oplossing van overlast binnen
handbereik. Een vriendelijk praatje met uw buren,
natuurlijk op gepaste afstand, lost vaak meer op dan
een klacht bij Van Alckmaer of de politie. Misschien
hebben uw buren helemaal niet in de gaten dat ze
overlast veroorzaken en leidt het gesprek al gauw tot
vermindering van de klachten. Vaak is het ook wennen
aan een nieuwe situatie waarbij iedereen meer thuis
is dan gebruikelijk.

De Bemiddelingskamer is bereikbaar op maandag,
dinsdag en donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur via
06 24 36 81 53. U kunt ook mailen via
info@debemiddelingskamer.nl of kijk op hun website
www.debemiddelingskamer.nl. Komt u er samen of
met behulp van De Bemiddelingskamer niet uit? Neem
dan contact met ons op.
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Nieuwe bovenburen

Half februari 2020 is ons kantoor verhuisd van de
binnenstad naar de nieuwbouw aan de
Camphuysenkade. In dezelfde periode zijn 35
nieuwbouw appartementen opgeleverd aan de
nieuwe huurders. Graag stellen wij een van onze
nieuwe bovenburen aan u voor.

Van groot naar kleiner

Als wij aanbellen bij de voordeur doet Marijke
enthousiast open ''wat leuk, kom binnen!'' Helaas
kunnen we door de Coronamaatregelen niet zomaar
binnen komen maar voeren we een gesprek op
gepaste afstand bij de voordeur. Op 28 maart 2020
hebben Jaap en Marijke Brouwer als een van de eerste
bewoners hun intrek genomen in een appartement op
de eerste verdieping. Jaap en Marijke waren al
huurders van Van Alckmaer. Dicht in de buurt van de
nieuwbouw huurden zij een grote eengezinswoning.
De woning was te groot en het traplopen werd
bezwaarlijk. ''Wij zijn blij dat we nu fijn gelijkvloers
wonen, dicht in de buurt waar wij altijd al hebben
gewoond'' aldus Jaap.

Foto: Jaap en Marijke genieten van het uitzicht

Een energiezuinig huis

De woningen zijn energiezuinig en aangesloten op het
warmtenet van de Huisvuilcentrale (HVC). Jaap en
Marijke hebben in het begin wat opstartproblemen
gehad met de verwarming in hun woning. Een
nieuwbouwwoning verwarmen via het warmtenet
werkt anders dan een woning verwarmen met gas via
de centrale verwarming. ''Ik denk dat wij er baat bij
hadden gehad als wij meer uitleg hadden kunnen
krijgen hoe je als bewoner om gaat met een
energiezuinig huis'' zegt Jaap. Dat advies nemen wij
natuurlijk ter harte!

Fijn uitzicht

''De woning bevalt ons goed en wij wonen hier
heerlijk, zegt Marijke. Vanaf ons balkon hebben wij
geweldig uitzicht op het water, de vogeltjes en de
bedrijvigheid op de Koelmalaan. Er gebeurt hier altijd
wel iets en toch is het hier lekker rustig'' aldus
Marijke. ''Zo langzamerhand nemen ook de andere
buren intrek in hun woning, iedereen heeft flink
geklust in huis en wij leren nu de buren kennen.
Alhoewel dat in de huidige omstandigheden toch wat
op afstand blijft, hopen wij later nog gezellig samen te
komen om onze buren beter te leren kennen'' zegt
Jaap.

Verhuizing

''Wij zijn ontzettend blij met deze woning en de
verhuizing is gelukkig soepel verlopen'' zegt Marijke.
Jaap en Marijke hebben wel moeten wennen aan de
ruimte. Marijke: ''wij hadden een grote woning met 3
verdiepingen en veel spullen. Als je kleiner gaat
wonen dan moet je kritisch zijn welke spullen je wel
en niet meer kan gebruiken''.
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Even voorstellen

Twee nieuwe gezichten bij Van
Alckmaer
Kick Broersen

In maart 2020 zijn twee nieuwe medewerkers bij
ons gestart, Virginnia Blom en Kick Broersen.
Wellicht heeft u al eerder kennis met hen
gemaakt. Zij vertellen u graag iets meer over
zichzelf.

Ik ben Kick Broersen, wooncoach van Van Alckmaer.
Wooncoach is een nieuwe functie. Als wooncoach
begeleid ik psychisch kwetsbare huurders. Waar nodig
probeer ik zaken als huisvervuiling en andere
dreigende escalaties in de woonomgeving te
voorkomen.

Virginnia Blom

Mijn naam is Virginnia Blom en werk sinds maart 2020
als allround medewerker wonen bij Van Alckmaer.
Binnen mijn functie houd ik mij voornamelijk bezig
met huurincasso.

Ik heb veel ervaring binnen de geestelijke
gezondheidszorg en ervaring binnen de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente
Alkmaar. Ik hoop deze kennis te kunnen gebruiken en
ervoor te zorgen dat het woongenot van kwetsbare
huurders en hun omgeving gewaarborgd is.

Heeft u vragen of problemen over de huurbetaling?
Neem vooral contact op, ik denk graag met u mee!
Heeft u andere vragen? Ook dan sta ik voor u klaar.

Ik zet mijn enthousiasme en sociale bewogenheid
graag in om dit te bewerkstelligen. Maatschappelijke
betrokkenheid is een thema wat erg bij mij en Van
Alckmaer past!

Het werk bij Van Alckmaer is leuk door het persoonlijk
contact met huurders en betrokkenen. Wij doen enorm
ons best om onze huurders zo goed mogelijk van
dienst te kunnen zijn.

Verder ben Ik vader van twee jonge kinderen van 4 en
7 jaar. Ik vind het heerlijk om samen met mijn vriendin
tijd met hen door te brengen. In mijn vrije tijd ben ik
drummer en squash ik graag. Deze hobby’s zorgen
ervoor dat ik mijn energie lekker kwijt kan.
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Nieuws van SVNK
Het belang van inschrijven op SVNK

Verhuiskriebels?

Wachttijden
Misschien bent u (nog) niet van plan om te gaan
verhuizen. Toch adviseren wij iedereen om zich in te
schrijven op SVNK. Hiermee bouwt u inschrijfjaren op
en is de kans groter om later een woning te krijgen.
De huidige wachttijd voor een huurwoning is
ongeveer 8 jaar of meer.

Voorrang voor doorstromers
Met ingang van 1 april 2020 is het mogelijk om (als u
aan de voorwaarden voldoet ) met voorrang te
reageren op advertenties voor een andere, beter
passende huurwoning. De gemeenten en de
corporaties van SVNK hebben over deze vorm van
‘’doorstroomvoorrang’’ afspraken met elkaar gemaakt.

''Regelmatig spreken wij huurders in grote nood die
nog niet ingeschreven staan, aldus woonconsulent
Afianne Blok. Een plotselinge verslechtering van de
gezondheid of een terugval in inkomen zorgt ervoor
dat een verhuizing naar een andere woning dringend
nodig is. Door de lange wachttijden voor een
huurwoning komen huurders in problemen. Ik druk
daarom iedereen op het hart zich in te schrijven bij
SVNK'' zegt Afianne. Iedereen boven de 18 jaar kan
zich inschrijven op het SVNK, een inschrijving kost
€7,50 per jaar.

Meer weten?
Kijk dan op de website van SVNK bij informatie over
doorstroomvoorrang. Kijk goed of u aan de
voorwaarden voldoet! Via de website van het SVNK
kunt u de voorwaarden lezen en eventueel een
aanvraag indienen. Meer informatie over verschillende
vormen van voorrang staat ook op onze eigen website
beschreven.

De afkorting SVNK staat voor Sociale Verhuurders
Noord-Kennemerland. SVNK is het
samenwerkingsverband van de woningcorporaties in
de regio Noord-Kennemerland. De woningcorporaties
adverteren op deze website alle vrijkomende sociale
huurwoningen. Om te kunnen reageren op deze
huurwoningen moet u ingeschreven staan bij SVNK.

Een kindje op komst of juist de kinderen die uit huis
gaan? Uw woonwensen kunnen in de loop der tijd
veranderen. Huurt u een sociale huurwoning van Van
Alckmaer? Dan is er sinds kort een nieuwe
mogelijkheid om met voorrang te reageren op een
andere passende huurwoning. Dit heet
doorstroomvoorrang.
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Van zonnestudio....
naar woningen!
Hartje centrum

Aan de Wageweg, tegenover het Victoriepark, worden
twee nieuwe appartementen op de begane grond
gerealiseerd. Voorbijgangers kennen deze
locatie wellicht van de zonnestudio die hier lange tijd
gevestigd was.

Transformatie

Toen de zonnestudio vertrok stond het pand leeg. ''Wij
hebben toen onderzocht of we van de lege
bedrijfsruimte een appartement konden maken'' aldus
Marjoleine Alberse, manager wonen. In niet een, maar
zelfs twee mooie appartementen kon de voormalig
zonnestudio omgetoverd worden!

Oplevering

Aannemersbedrijf Ooijevaar is al enkele weken hard
aan het werk om zo snel mogelijk de twee nieuwe
appartementen op te leveren. Na deze verbouwing is
de oude bedrijfsruimte niet meer te herkennen. Beide
appartementen hebben twee slaapkamers en zijn naar
verwachting rond juni / juli 2020 klaar.
De advertentie stond op het SVNK en de reactietermijn
is inmiddels gesloten.

Colofon
LinkedIn: Van Alckmaer
website:
www.vanalckmaer.nl

Deze editie is een uitgave van Van Alckmaer
Camphuysenkade 36
1813 CE ALKMAAR
Info@vanalckmaer.nl
072 541 03 40
Ons kantoor is voorlopig alleen op afspraak geopend.
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