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Voorwoord 
Het is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
Terugkijkend op dat jaar zal het geen verrassing zijn
als ik zeg dat 2020 een bijzonder en vreemd jaar is
gebleken. Met het uitbreken van het Coronavirus is het
leven van iedereen op zijn kop gezet. Afstand houden,
thuis werken en mondkapjes zijn niet meer uit ons
dagelijks bestaan weg te denken. Wie had dat vorig
jaar gedacht?
 
Ook bij Van Alckmaer hebben wij flinke aanpassingen
in het werk moeten maken om onze dienstverlening
op peil te houden. Een net geopend nieuw kantoor
aan de Camphuysenkade wordt sinds maart 2020
nauwelijks gebruikt. Toch valt het in het niet bij de
effecten van de coronapandemie die wij zien onder
onze huurders.
 
Vereenzaming onder ouderen en kwetsbaren omdat
bezoek niet of nauwelijks mogelijk is. Maar ook
huurders die zich grote zorgen maken om hun
inkomen. Huurders die zelfstandig ondernemer zijn of
bijvoorbeeld werkzaam zijn in de horeca zien hun
inkomsten verdampen. Een trieste situatie waar wij bij
Van Alckmaer met veel compassie en maatwerk een
oplossing voor zoeken.  
 
Via verschillende initiatieven en activiteiten hebben
wij toch geprobeerd om sociaal contact en zorg voor
elkaar aan te moedigen. Denk aan het succes van de
bezorging van gratis maaltijden, gekookt door
vrijwilligers in diverse buurtcentra. Onze
tuinopruimhulp voor wie dat nodig had en de
opruimdag met foodtrucks in Bloemwijk. Een kleine
greep uit de initiatieven die zijn ontstaan door de
coronapandemie.
 
Het doet mij goed om te horen en te zien dat u als
huurder ook initiatief heeft genomen om naar elkaar
om te kijken. Twee actieve families uit ons complex
De Kroon hebben voor medebewoners allerlei leuke
activiteiten gepland. Hierover staat in deze
nieuwsbrief een mooi artikel.  
 
Maar we zijn er helaas nog niet klaar mee, dus we
moeten volhouden hoe moeilijk dat vaak ook is. En
met kerstdagen en oud & nieuw in het vooruitzicht, zal
dit niet altijd even gemakkelijk zijn. Mocht u behoefte
hebben aan een praatje, zit u ergens mee? Blijf er niet
mee zitten en bel ons op. Wij zijn en blijven er voor u.
 
Fons Köster
Directeur - bestuurder
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Onze projecten
 

Bloemwijk
In Bloemwijk zijn we al ruime tijd bezig met de
voorbereidingen voor de geplande sloop en
nieuwbouw. Eind augustus hebben we een
belangrijke stap genomen in dit proces.
 
Opdracht Jorritsma Bouw
Ons projectteam heeft, samen met een afvaardiging
van de klankbordgroep van bewoners, unaniem
gekozen voor Jorritsma Bouw als aannemer voor de
nieuwe Bloemwijk.

We bouwen in Bloemwijk vier woningvarianten zodat
het een nieuwe wijk voor iedereen wordt.
Van 1-persoons huishoudens tot jonge gezinnen:
iedereen kan wonen in Bloemwijk. Zo planten we
samen met Jorritsma Bouw in Bloemwijk het zaadje
voor een wijk met toekomst.
 
Taart
Onlangs is onze participatiemedewerkster, Lisa van
Zuilen, tijdens ons inloopspreekuur in Bloemwijk
verrast met een grote taart van blije en dankbare
bewoners uit Bloemwijk. Ze heeft alles op alles gezet
om een verhuizing naar hun droomappartement
mogelijk te maken.
 
In Bloemwijk begeleid Lisa onze huurders bij de
aankomende sloop en nieuwbouw van de wijk.
Dat betekent soms ook dat huurders besluiten om
definitief de wijk te verlaten. Ook daar ondersteunen
wij onze huurders bij.
 
En de oplettende lezer heeft vast al gezien dat deze
familie gaat verhuizen naar een woning van onze
collega Woonwaard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baanpad
Eind september hebben onze medewerkers Afianne
Blok, René Wiersma en Bas Feijen samen met de
Huisvuilcentrale (HVC) een kookdemonstratie
elektrisch koken verzorgd voor de bewoners van ons
complex aan het Baanpad.
 
Verduurzamen
Wij hebben plannen om flink te verduurzamen. Wij
willen het complex aansluiten op het warmtenet van
de HVC en tegelijkertijd alle oude keukens gaan
vervangen. Voor bewoners betekent dit dat zij
afscheid moeten nemen van het koken op gas.
 
Om bewoners goed voor te bereiden op deze
veranderingen zijn wij alvast gestart
met een kookdemonstratie.  
 
Zonnepanelen
Daarnaast worden er zonnepanelen op het dak
geplaatst. De panelen worden in verbinding gebracht
met de woningen en verlagen de verbruikskosten voor
elektra en daarmee dus de woonlasten voor onze
huurders.
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Familie Boerman en familie Treur hebben als
bewoners van complex De Kroon het initiatief
genomen om in de donkere najaarsdagen
gezellige activiteiten voor en met de buren te
organiseren.
 
Beide families wonen nu 1,5 jaar in het complex en
hebben vooral in de zomerperiode veel contact gehad
met hun buren. Meneer Treur licht toe: ''nu het buiten
weer donkerder wordt zit men over het algemeen veel
binnen. Het leek ons leuk om voor onze buren een
keer per maand een gezellige bijeenkomst te
organiseren. Ik heb toen bij iedereen een uitnodiging
door de brievenbus gedaan.''  Ook in tijden van Corona
bleek het een schot in de roos: ''Ik was onzettend blij
verrast dat alle buren die bewuste zaterdagmiddag
mee hebben gedaan!''
 
Het naastgelegen zorgcentrum van Stichting NiKo
stelde gratis een mooie ruimte ter beschikking waar
iedereen 1,5 meter afstand kon houden. Ruimte
genoeg om aan alle regels van het RIVM te voldoen.

 
 
 
 
 
 
 
 
Iedere laatste zaterdag van de maand organiseren zij
leuke activiteiten. Ook hebben ze volop ideeën voor
nieuwe activiteiten; denk aan een spellenmiddag,
bingo en een gezamenlijk kerstdiner.
 
Als bewoners onderling helpen zij elkaar waar nodig
en houden een oogje in het zeil. ''We hebben een
buren-whatsappgroep opgezet en een telefooncirkel
voor alle buren die geen smartphone hebben. Ook
helpen we elkaar met kleine klusjes. Het vervangen
van een filter van de afzuigkap is voor mij een kleine
moeite en scheelt weer afspraken met de
reparatiedienst van Van Alckmaer'' aldus meneer
Treur.
 
Van Alckmaer steunt dit mooie initiatief met een
maandelijkse bijdrage van 50 euro. Heeft u een leuk
idee voor uw buurt? Neem contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken. Wij zijn bereikbaar via
sociaalbeheer@vanalckmaer.nl 

Buren voor buren
Contact tijdens donkere dagen
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Het is een bijzondere en rare tijd. En in dit soort
bijzondere tijden, zijn er ook bijzondere mensen
die zich belangeloos inzetten voor een ander. 
 
U kent ze misschien wel, die jongen in de buurt die
voor ouderen boodschappen meeneemt of die
buurvrouw die vrijwilligerswerk doet in de buurt. De
buurman die de buurttuintjes bijhoudt of die ene
buurvrouw die van alles organiseert in de wijk om te
voorkomen dat de eenzaamheid toeslaat. Soms kan
een klein gebaar een groot verschil maken.
 
Winactie
Iemand die wat extra doet voor een ander, verdient
ook wat extra, vinden wij. Daarom kunt u iemand die
zich belangeloos inzet voor anderen, nomineren voor
een verrassingspakket. Zo zetten we deze bijzondere
mensen extra in het zonnetje. 
 
Meedoen?
Kent u iemand in uw omgeving of heeft u zo’n fijne
buur en gunt u hem of haar iets extra’s? Reageer dan
door een e-mail te sturen naar info@vanalckmaer.nl.
U kunt ook een brief sturen naar Van Alckmaer,
Camphuysenkade 36, 1813 CE, ALKMAAR.
 
Zet in die mail de volgende gegevens:

uw voor- en achternaam, adres en
telefoonnummer  
De naam, het adres en het telefoonnummer         
van de buur die u in het zonnetje wilt zetten       
Vertel in het e-mailbericht waarom deze persoon
het verdient om een verrassingspakket te
ontvangen

 
Vanaf 21 december selecteren wij onder de
inzendingen, 10 personen die een verrassingspakket
ontvangen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Help zelf ook een ander! 
U hoort en ziet het nieuws en wilt best iemand
helpen. Maar waar moet u beginnen? Bij Van Alckmaer
geloven we dat iedereen iets te bieden heeft, óók op
afstand. Denk bijvoorbeeld aan het bellen van
buurtgenoten die geen bezoek meer krijgen. Of het
langsbrengen van de boodschappen bij uw buren. Een
klein gebaar kan voor een ander iets groots
betekenen!
 
Wilt u ook iets betekenen voor uw buren, maar weet u
niet hoe? Dan kunnen wij u misschien dat extra zetje
geven. Bij deze nieuwsbrief treft u een ‘Kan ik u
helpen?’ kaartje. Door middel van dit kaartje kunt u
een buurtgenoot laten weten dat u er bent en kan
helpen. 
 
Heeft u zelf hulp nodig? 
Deze coronacrisis betekent veel voor ons allemaal. De
één wordt financieel geraakt, de ander voelt zich
eenzaam door de opdracht om zoveel mogelijk thuis
te blijven. Misschien bent u zelf, om welke reden dan
ook, flink geraakt door de coronacrisis. En heeft u hulp
nodig, maar durft u dit eigenlijk niet te vragen.
 
Om de drempel voor u weg te nemen, treft u bij deze
nieuwsbrief een ‘Kunt u mij helpen?’ kaartje. Door
middel van dit kaartje kunt u uw buur laten weten dat
u hulp nodig heeft of graag een praatje wilt maken.
Een helpende hand of een luisterend oor is vaak
dichterbij dan u denkt!

Welke buur verdient een gratis
verrassingspakket?

Bijzondere buur in het zonnetje
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Even voorstellen
twee nieuwe gezichten bij Van Alckmaer
 
Deze zomer zijn twee nieuwe medewerkers bij ons gestart, Richard Hoedjes en Klaas Ettema. Wellicht
heeft u al eerder kennis met hen gemaakt. Zij vertellen u graag iets meer over zichzelf.
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Richard
Ik ben Richard Hoedjes en werk sinds juli 2020 bij van
Alckmaer. 
 
Als regisseur vastgoed en duurzaamheid hou ik mij
bezig met de grote duurzaamheidsopgave waar wij als
corporatie, samen met onze bewoners, voor staan. Wij
gaan de komende decennia woningen verbeteren,
isoleren en zoveel als mogelijk aardgasvrij maken.
Dit is niet eenvoudig en kunnen wij als van Alckmaer
niet alleen, daar hebben wij ook u als bewoner bij
nodig. 
 
Daarbij gaat het niet alleen om de “bakstenen en de
techniek” maar vooral om de woonkwaliteit en de
leefbaarheid van onze woningen. 
 
Samen met u zorgen wij dat uw huis een thuis is, waar
u veilig, gezond en comfortabel kunt wonen.  
Kortom, van Alckmaer heeft een hart voor wonen en
ik ben blij om hier mijn steentje aan bij te mogen
dragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto linksonder: Richard

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Klaas
Mijn naam is Klaas Ettema en ik ben 1 september 2020
gestart als manager bedrijfsvoering. De afdeling
bedrijfsvoering bestaat uit 3 medewerkers en probeert
Van Alckmaer te ondersteunen bij het betaalbaar
houden van de huren, de leefbaarheid in de wijk, het
onderhoud en de verduurzaming van de woningen.
 
Ook denken wij mee bij de bouw van nieuwe
woningen. Deze ondersteuning vindt voornamelijk
plaats vanuit de financiële invalshoek waarbij de
gedachte is dat je “elk dubbeltje maar één keer kunt
uitgeven”. 
 
Van Alckmaer is een slimme en slanke organisatie
waarbij het streven is dat iedereen van elkaar kan
leren. Ik vind het belangrijk dat medewerkers
individueel kunnen leren, dat wij leren als team en dat
wij als Van Alckmaer als organisatie leren. Op die
manier zijn wij er steeds meer voor elkaar en voor u.

Ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. In mijn vrije tijd
ben ik vaak op de atletiekbaan te vinden om mijn
rondjes op de baan te rennen zodat ik fit blijf en mijn
hoofd weer lekker fris en leeg is. Ook fiets ik en doe ik
aan yoga om een beetje soepel te blijven. Meestal
kom ik met de auto naar het werk, maar op zonnige
dagen zie je mij ook wel eens op de fiets aankomen. 
 
 
 
 
Foto rechtsonder: Klaas
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Recent is mevrouw Dusselaar verhuisd naar een
woning midden in het centrum van Alkmaar. Via
doorstroomvoorrang heeft zij haar woning weten
te bemachtigen.
 
Kleiner wonen
Mevrouw Dusselaar had op de website van SVNK
gelezen dat het in sommige situaties mogelijk is om
doorstroomvoorrang aan te vragen. ‘’Ik wilde graag
wat kleiner gaan wonen. Ik had een grote
(nieuwbouw) eengezinswoning in de gemeente
Langedijk en woonde in een kinderrijke buurt. Mijn
kinderen zijn inmiddels volwassen en wonen niet
meer in huis.’’
 
Terug naar de stad
‘’Ik was al een jaar lang op zoek naar iets anders. Ik
wilde graag weer terug naar de stad. Ik heb eerst
geprobeerd om via woningruil een woning te krijgen
in Amsterdam, maar dat lukte helaas niet. Ik heb
vroeger ook in Alkmaar gewoond en heb toen bedacht
dat ik toch graag weer terug wilde naar Alkmaar. Ik
stond al 7 jaar ingeschreven op het SVNK maar dat
was niet voldoende om in aanmerking te komen voor
die leuke woningen in het centrum van Alkmaar''.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Een fijne woning
''Door de doorstroomvoorrang kwam ik voor deze
leuke woning toch plotseling op 1 te staan!’’ De
woning bevalt mevrouw Dusselaar goed. ‘’Het is een
fijne woning en midden in het centrum. Dat betekent
soms wel dat het wat onrustiger is buiten op straat. Ik
woon in de binnenstad waar kroegen en
uitgaansgelegenheden zitten. Dat geluid hoort bij het
wonen in de binnenstad. Ik ben heel tevreden met
mijn nieuwe woonplek!’’
 
Over doorstroomvoorrang
De gemeenten en de corporaties van SVNK hebben
afspraken gemaakt om de doorstroming te
bevorderen. Huurders van een sociale huurwoning van
de bij SVNK aangesloten corporaties kunnen daarom
sinds 1 april 2020 met voorrang reageren op bepaalde
advertenties, met als doel te verhuizen naar een beter
passende huurwoning. Dit noemen we
doorstroomvoorrang. 
 
Meer weten over doorstroomvoorrang? 
Kijk dan op de website van SVNK, www.svnk.nl. Via
vraag en antwoord kunt u alle veelgestelde vragen
lezen over doorstroomvoorrang.

Doorstroomvoorrang
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Vroeg eropaf HAL
 
Mensen met schulden wachten vaak lang voordat
ze om hulp vragen. Wanneer vroegtijdig
gesignaleerd kan worden dat iemand een
betalingsachterstand heeft, zijn er meer
mogelijkheden om hulp te bieden. 
 
Vroegsignalering wordt daarom steeds vaker gezien
als oplossing om te voorkomen dat
betalingsachterstanden oplopen en zich ontwikkelen
tot een problematische schuldsituatie. 
 
Convenant
Met het ondertekenen van het convenant ‘Vroeg
Eropaf HAL’ in november, startte officieel de
samenwerking tussen de HAL-gemeenten,
woningcorporaties en zorgverzekeraar VGZ. Doel is het
vroeg in beeld krijgen van mensen met geldzorgen.

Door deze samenwerking worden inwoners bij een
betaalachterstand van twee maanden aangemeld bij
het meldpunt Vroegsignalering van Halte Werk.
Geldzorgen veroorzaken veel stress en dat kan weer
leiden tot andere problemen. Het persoonlijke contact
en de snelle hulp zorgen ervoor dat de schulden niet
verder oplopen en er rust komt. Zo kan iemand sneller
zijn vaste lasten weer betalen en worden stressvolle
maatregelen zoals beslaglegging en huisuitzetting
voorkomen.
 
Ook Van Alckmaer werkt mee aan het vroegtijdig
signaleren van schulden met de aanpak “Vroeg Eropaf
HAL”. Dit betekent dat wij huurders met
problematische schulden, naast onze eigen inzet, ook
kunnen melden bij het meldpunt vroegsignalering.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schotelantennes
Schotelantennes geven een woongebouw en de
wijk een slechte uitstraling. Vroeger was de
schotelantenne de enige manier om buitenlandse
zenders te ontvangen. Tegenwoordig zijn er
gelukkig veel meer mogelijkheden.
 
Wij hebben daarom besloten om schotelantennes niet
langer toe te staan. Dit voorkomt ook verdere schade
aan de gevel of het balkon.
 
Waarom deze verandering?
Wij hechten veel waarde aan een leefbare
woonomgeving. Wij willen graag een verzorgde
uitstraling van onze woningen en willen een wildgroei
van schotelantennes tegengaan. Schotelantennes aan
de gevels of op balkons van woningen zorgen voor
schade aan de gevel of het balkon en het ziet er niet
netjes uit.
 
Wat betekent dit voor u?
Als u een schotelantenne heeft, ontvangt u een brief
van ons met het verzoek om uw schotelantenne
binnen een redelijke termijn te verwijderen. Als u de
schotelantenne zelf niet kunt verwijderen, kunt u
contact met ons opnemen. Wij kunnen u helpen.
 
Alternatieven
Er zijn verschillende mogelijkheden om zonder
schotelantenne buitenlandse zenders te ontvangen.
Denk bijvoorbeeld aan extra zender pakketten via KPN
of Ziggo of streamen via internet naar uw tv. 
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Kunst werk(t) in de wijk! 
 
 
''Kunst verbind'' wordt wel eens gezegd. Dat geldt
ook voor drie kunstprojecten in Alkmaar. Deze
projecten hebben allemaal hetzelfde met elkaar
gemeen: het is er voor en door bewoners. 
 

Mozaiek van gerecycled plastic
De werkzaamheden aan de Kooimeerflats zijn
afgerond. Na een aantal intensieve jaren heeft
aannemer Hemubo afscheid genomen van de
bewoners. Als cadeau heeft Hemubo een kunstwerk
laten maken door de jongeren van de Plastic Recycle
Werkplaats.
 
Tegels van gerecycled plastic
Door buurtbewoners ingebracht plastic wordt door
de jongeren omgetoverd tot vele kleurrijke tegels. Het
inzamelen, schoonmaken, vermalen en omsmelten
van het plastic wordt allemaal door de jongeren
gedaan. Zij worden tijdens het werk begeleid door een
jongerencoach. Ruim 1000 tegels worden binnenkort
op een van de flats aan de Amalia van Solmsstraat
bevestigd als groot kleurrijk mozaïek.
 
Over de werkplaats
De Plastic Recycle Werkplaats is een plek waar
bewustwording over afval scheiden en recycling wordt
vergroot. Het is een plek waar bewoners en jongeren
kunnen meedenken en meedoen.
 
De werkplaats wil op deze manier bijdragen aan het
vergroten van de sociale contacten en ontmoetingen
in de wijk. Het is een uniek project waarin alles
samenkomt; jongeren krijgen een plek en functie,
zwerfafval wordt aangepakt en wordt een grondstof
voor iets moois en nieuws. De wijk Kooimeer in
Alkmaar wordt de schoonste en duurzaamste wijk van
Alkmaar!
 
 
Foto linksonder: impressie van het mozaïek
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aangenaam Bloemwijk
In Bloemwijk zijn Ellen, Catie, Josef en Loes (van links
naar rechts) het project ''Aangenaam Bloemwijk''
gestart. 
 
Herinneringen vastleggen
In opdracht van Van Alckmaer hebben zij een
kunstproject bedacht dat de historie van Bloemwijk
weet te vangen. Voor dit project gaan zij op zoek naar
alle mooie verhalen die Bloemwijk rijk is. Van oude
voorwerpen uit de wijk willen zij samen met de
bewoners, een nieuw kunstwerk maken waarmee we
de kenmerken en verhalen van de mooie, oude
Bloemwijk doorvertellen. 
 
Met ideeën van de bewoners hebben zij ook zes
unieke Bloemwijktegels ontworpen. Op deze tegels
kunnen bewoners hun mooiste herinneringen aan
Bloemwijk vastleggen. Deze herinneringen worden
ook onderdeel van het kunstwerk wat in de nieuwe
Bloemwijk terug komt. Voor alle bewoners uit
Bloemwijk die zo'n tegeltje thuis aan de muur willen
hebben, is een gratis exemplaar beschikbaar.
 
 
 
Foto rechtsonder: impressie van de Bloemwijktegels
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Bij de entree van onze flat aan de Vondelstraat en
de Albertina Agnesstraat bevindt zich een groot
wandkunstwerk van René Albert Karrèr uit 1968. 
 
In de afgelopen tijd is het flatgebouw intensief
gerenoveerd. Als kroon op het werk is in de afgelopen
maand ook het kunstwerk gerestaureerd. Belangrijk
Alkmaars erfgoed heeft dankzij de restauratie een
nieuwe toekomst gekregen.  
 
René Albert Karrèr
Kunstenaar René Albert Karrèr (1927-2013) is geboren
in Morchviller-le bas in de Franse Elzas. In 1953 komt
hij met een Franse studiebeurs naar Amsterdam voor
een studie aan de Rijksacademie voor Beeldende
Kunsten aldaar. Vanaf eind jaren vijftig realiseert
Karrèr een groot aantal monumentale werken in
diverse technieken. Vanaf medio jaren zestig wordt
zijn werk abstracter. Het werk van Karrèr is vooral te
vinden in Noord-Holland en heeft een grote
kunsthistorische betekenis.

 
 
 
 
 
 
 
 
In 2019 werd geconstateerd dat het werk in zeer
slechte staat was. Om het voor de toekomst te kunnen
behouden was een grondige restauratie noodzakelijk.
 
Restauratieplan
De Werkgroep Monumentale Kunst van de
Erfgoedvereniging Heemschut en de Historische
Vereniging Alkmaar zijn – met steun van
monumentenexpert Anne Pauptit – daarom met ons
en de gemeente Alkmaar in gesprek gegaan. 
 
Na een grondig onderzoek naar de toestand en
oorspronkelijke uitstraling van het werk is een
restauratieplan ontwikkeld. De restauratie is in oktober
2020 uitgevoerd door Anne Rupert en Sandra Deus.
 
Inmiddels schittert het gerestaureerde werk voor de
gerenoveerde gevel van de flat. Zowel de gevel als
het kunstwerk hebben een enorme facelift ondergaan.
Het resultaat mag er zijn!

Eerherstel voor monumentaal
kunstwerk aan de Vondelstraat 
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Goede buren, betere buurten
Wij vinden het belangrijk dat u en uw buren
prettig wonen. Daarom starten wij de campagne
‘Goede buren, betere buurten’. 
 
Helaas komen burenruzies in alle buurten voor. Soms
door een kleine irritatie die niet uitgesproken
wordt. De ervaring leert dat snel actie ondernemen
door een vriendelijk gesprek met de buren, erger kan
voorkomen. 
 
Betere buren box
Om u op weg te helpen, hebben wij een betere buren
box samengesteld. De box bevat een goede buur test,
een goede buren boekje met informatie en tips om
het gesprek aan gaan met uw buren en drie
ansichtkaarten om op een laagdrempelige manier
contact te leggen met uw buren.   
 
Interesse?
Heeft u interesse in de betere buren box? Dan kunt u
deze gratis aanvragen via info@vanalckmaer.nl of
bellen naar 072 541 0340. De betere buren box past
door de brievenbus.
 
Vergeet de jaarlijkse huurverhoging niet!
Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de jaarlijkse
huurverhoging uit te stellen. U heeft enkele maanden
geleden van ons een brief ontvangen hierover. In
plaats van 1 juli 2020 hebben wij de huurverhoging
doorgevoerd per 1 oktober 2020.
 
Ondanks de brief, merken wij dat niet iedereen deze
aankondiging heeft onthouden en aan ons nog het
oude huurbedrag overmaakt.
 
Betaalt u uw huur via automatische incasso? Dan hoeft
u zelf niets te wijzigen. Wij schrijven automatisch het
nieuwe huurbedrag van uw rekening af. 
Als u handmatig de huur aan ons overmaakt,
controleert u dan of u per oktober 2020 het juiste
bedrag betaald.     
 
Vragen?
Twijfelt u of u het juiste bedrag overmaakt? Of heeft u
andere vragen? Neem dan contact met ons op via 072
541 0340.
 
 
 
 
 
 
 

Buurtbemiddelaars gezocht
Niemand zit op ruzie te wachten, al helemaal niet met
de buren. Maar hoe spreek je elkaar aan? Hoe kom je
tot concrete afspraken? En hoe zorg je ervoor dat
iedereen weer kan genieten van zijn of haar
leefomgeving?
 
Als buren hier onderling niet uit komen, kan gratis
buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Voor deze
bemiddelingen worden vrijwillige buurtbemiddelaars
ingezet.
 
Interesse?
Heb jij een goede burenrelatie? Gun jij dit je mede
stads- dorpsgenoten ook? Heb je goede communicatie
vaardigheden, ben je nieuwsgierig en kun je zonder
oordeel luisteren?
 
Kijk dan op de website van de Bemiddelingskamer
voor de vacature
https://www.debemiddelingskamer.nl/
 
 
Hennep
Wij hebben een zero-tolerence beleid als het gaat
om hennep. Dat betekent dat wij geen enkele
hennepplant in of rondom onze woningen
accepteren.
 
Het telen of verwerken van hennep, of andere
activiteiten die in strijd zijn met de Opiumwet mogen
niet in onze woningen en tuinen. U kunt dit melden bij
de politie.
 
U kunt bijvoorbeeld overlast hebben van stank, geluid
of criminele activiteiten. Wij werken nauw samen met
de politie en andere betrokken partijen.
 
Rechtszaak
Als een hennepkwekerij/drogerij/knipperij
aangetroffen wordt, dan vragen wij de huurder om de
huurovereenkomst op te zeggen. Doet de huurder dit
niet? Dan vragen wij de rechter om de
huurovereenkomst te beëindigen.
 
De huurder betaalt kosten voor de rechtszaak en de
schade aan de woning. Ook zullen wij een boete eisen.
De huurder krijgt een aantekening in het SVNK en kan
5 jaar geen woning huren bij een woningcorporatie.

13



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onlangs hebben inwoners van de wijk Nieuw
Overdie een uitnodiging ontvangen om met elkaar
Nieuw Overdie (positief) in het licht te zetten.
 
Een positieve boost voor de wijk moet het zijn: 1200
gratis lichtsnoeren werden uitgedeeld in Nieuw
Overdie. De achterliggende gedachte van het
bewonersinitiatief is dat 2020 een voor velen moeilijk
jaar is geweest, en dat ook de komende feestdagen in
december anders zullen zijn dan in andere jaren. Kerst
zou een periode van vrolijkheid en saamhorigheid
moeten zijn, vinden de initiatiefnemers.
 
Het is de bedoeling dat de lichtsnoeren met honderd
ledlichtjes aan de balkons, gevels en tuinhekjes
worden gehangen. De wijk baadt dan in het kerstlicht.
Richard Halewijn van de wijkraad Overdie heeft het
initiatief genomen tot deze actie. Het initiatief wordt
mede ondersteund door buurthuis Overdie Ontmoet,
Gemeente Alkmaar en woningcorporaties Woonwaard
en Van Alckmaer.
 
In de wijk zijn 1200 flyers huis aan huis verspreid
waarin bewoners worden opgeroepen om een
lichtsnoer op te komen halen. Onder de deelnemers
worden ook nog verschillende kerstpakketten verloot.
 
Ook de medewerkers van Van Alckmaer hebben zich
ingespannen voor dit mooie bewonersinitiatief.
Afianne Blok, woonconsulent, heeft zich namens Van
Alckmaer ingezet om het initiatief te ondersteunen.
Samen met collega's heeft zij de flyers huis aan huis
verspreid onder onze huurders. 
 
Wij hopen rond de feestdagen Nieuw Overdie badend
in het kerstlicht te zien! Uiteraard doet ons kantoor
(midden in Nieuw Overdie) ook mee aan deze mooie
actie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het inschrijven en verlengen bij SVNK gaat
veranderen. 
 
Wat gaat er veranderen? 
Elk jaar ontvangt u van SVNK een bericht om uw
inschrijving te verlengen. Wie niet betaalt, of niet
reageert wordt uitgeschreven.
 
Vanaf 1 januari 2021 hoeft u uw inschrijving niet
meer te verlengen
U blijft gewoon ingeschreven staan, totdat u een
woning gevonden heeft. U hoeft ook geen
verlengingsgeld (€ 7,50) meer te betalen. Wel zo
makkelijk.
 
Wie zich vanaf 1 januari 2021 inschrijft als
woningzoekende betaalt € 25. Het inschrijfgeld voor
nieuwe woningzoekenden wordt dus hoger. Gelukkig
hoeft u geen verlengingsgeld meer te betalen.
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Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering die normaal gesproken
in de maand april wordt gehouden, kon helaas niet
doorgaan. Wij hadden de hoop deze alsnog aan het
einde van het jaar te kunnen houden.
 
De coronamaatregelen van nu laten dat nog steeds
niet toe. Daarom hebben wij de jaarstukken ter
kennisgeving op de website van de
huurdersbelangenvereniging geplaatst. U kunt ze
vinden onder de rubriek recente verslagen. Als u wilt
reageren op de stukken zien wij graag uw reactie
uiterlijk 15 december 2020 tegemoet.  
 
Nieuwe bestuursleden gezocht!
Wij zoeken enthousiaste huurders die mee willen
denken over uiteenlopende onderwerpen waar Van
Alckmaer zich mee bezig houdt. Denk bijvoorbeeld aan
betaalbare woningen, wonen en zorg en
duurzaamheid. Als huurdersbelangenverening zijn wij
een belangrijke gesprekspartner voor Van Alckmaer.   
 
Financiele vergoeding 
Voor uw werk in het bestuur ontvangt u een kleine
vergoeding van € 25,- per vergadering en heeft u de
mogelijkheid uw kennis uit te breiden door scholing.
Als u zich wilt inzetten voor onze
huurdersbelangenvereniging bent u van harte
welkom!  
 
Interesse?
Stuur dan een email met motivatie naar info@hbvva.nl
Op onze website is meer informatie te vinden over de
huurdersbelangenvereniging. https://www.hbvva.nl
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nieuws van de Huurders-
belangenvereniging

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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