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AVG 
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hier heeft u vast 

de afgelopen periode al veel over gehoord of gelezen. Alle bedrijven die ook  

maar iets doen met persoonsgegevens, dienen zich vanaf 25 mei jl. te houden 

aan deze nieuwe wet. Het gaat er onder andere om dat een bedrijf inzicht geeft 

in hoe er binnen de organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens bevatten gevoelige informatie en de persoon die het betreft  

heeft er dan ook recht op om inzage te krijgen in welke gegevens er van hem of 

haar zijn opgeslagen en om bepaalde gegevens te laten verwijderen.   

 

Brederode Wonen besteedde uiteraard al aandacht aan zorgvuldigheid bij de behandeling van 

persoonsgegevens. Toch kan het geen kwaad om de manier van werken nog eens kritisch tegen het 

licht te houden. De inwerkingtreding van de nieuwe wet is daar een goede aanleiding toe. Met behulp 

van een gespecialiseerd bedrijf hebben wij dan ook tijdig de nodige wijzigingen doorgevoerd. Het ging 

vooral om het formeel vastleggen van bepaalde afspraken en procedures.    

Voorbeelden van door ons genomen maatregelen: 

 BSN-nummers en kopieën van paspoorten zijn verwijderd uit onze systemen. Alleen de strikt 

noodzakelijke persoonsgegevens van onze huurders staan in de systemen.  

 Met partijen waar wij mee samenwerken en die bepaalde persoonsgegevens (denk aan adressen, 

e-mail adressen) van ons ontvangen om hun werk te kunnen uitvoeren, hebben wij speciale 

contracten afgesloten. Dit noem je “Verwerkingsovereenkomsten”. De andere partij is hierbij 

verplicht zich aan onze regels te houden. 

Dit laatste punt is ook de reden dat wij onze nieuwsbrief weer als PDF-document op de website 

plaatsen en niet via het programma ‘MailChimp’ mailen. Wij hebben met ‘MailChimp’ geen 

overeenkomst kunnen sluiten. We gaan op zoek naar een andere partij, die volgens dezelfde 

wettelijke privacy-eisen werkt als wij. 

 

Brederode Wonen neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacy beleid. Hoe wij 

dit doen leest u in ons privacy reglement, te vinden op onze website: 

https://www.brederodewonen.nl/de-organisatie/governance 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zomerse bewonersavond – donderdag 21 juni 
De langste dag van het jaar willen we goed benutten! Daarom organiseren 

wij op donderdag 21 juni 2018 een bewonersavond voor onze bewoners. De 

uitnodigingen zijn vorige week verstuurd.  

 

Onderwerpen op de agenda:  

 Uitleg jaarverslag en jaarrekening 2017 

 Kijkje in de financiële huishouding 

 Toelichting op (uitgangspunten) huurbeleid 2018 

 Woonruimteverdeling & woningtoewijzing 

 Dorpshuis Bloemendaal 

Wij willen met de inhoud van deze avond u meer inzicht bieden in onze Donkerelaan 20 

activiteiten en natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar  

van gedachten te wisselen (uiteraard allemaal onder het genot van een hapje  Start: 19.30 uur 

& een drankje). Einde: +/- 21.30 uur 

 

Vergeet u zich niet aan te melden? Dat is nodig voor de catering! 

Aanmelden kan per mail:info@brederodewonen.nl of telefonisch: 023-525 91 91 

--------------------------------------------------------------------------- 

https://www.brederodewonen.nl/de-organisatie/governance
mailto:info@brederodewonen.nl
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Maatschappelijke Markt 
Op woensdag 9 mei stond Brederode Wonen met een “kraam” op de door de  

gemeente Bloemendaal georganiseerde Maatschappelijke Markt. Doel van deze 

avond: raadsleden en inwoners van de gemeente Bloemendaal kennis laten 

maken met elkaar en met de maatschappelijke organisaties in de gemeente. 

 

In de kraam was genoeg te zien: het prachtige bezit van Brederode Wonen,  

middels een PowerPoint presentatie, promotiemateriaal en ook stond er een 

maquette van een nieuwbouwplan op Blekersveld in Overveen. Onze kraam 

werd goed bezocht en iedereen kon zijn/haar vragen stellen; wat ons betreft  

een geslaagde avond! 

             

Voorafgaande aan de Maatschappelijke Markt publiceerde het Haarlems  

Dagblad een artikel over het bouwplan op Blekersveld. Leest u HIER het artikel. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Themabijeenkomst huurdersverenigingen  
gemeente Bloemendaal 
Bericht van HVB 

Op 15 mei hielden Huurdersvereniging Brederode samen met Bewonerskern Pre  

de eerste themabijeenkomst over de prestatieafspraken voor huurders in de 

gemeente Bloemendaal. Zij werden ondersteund door de corporaties Brederode 

Wonen en Pre Wonen en gefaciliteerd door de gemeente Bloemendaal. 

  

De prestatieafspraken worden jaarlijks door de gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordigers 

gemaakt. In deze afspraken komen onderwerpen als betaalbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid 

van woningen, nieuwbouw, wonen & zorg, leefbaarheid etc. aan bod. De huurdersverenigingen willen 

de mening van hun leden inbrengen bij de prestatieafspraken; de themabijeenkomsten zijn hiervoor 

een goed middel. De bijeenkomst op 15 mei is goed en met veel enthousiasme bezocht! Voor het 

volledige bericht zie de website van HVB: http://huurdersverenigingbrederode.nl/lidmaatschap/ 
 

Bent u niet aanwezig geweest op de bijeenkomst maar wilt u wel uw mening geven over de stellingen? 

Dat kan. Begin juni komen alle stellingen aan bod in de digitale enquête van de huurdersvereniging. 

Ontvangt u deze enquête nog niet? Geeft u zich dan op via: huurdersverenigingbrederode@gmail.com 

  

Om meer informatie te ontvangen en/of deel te nemen is het nodig lid te zijn van Huurdersvereniging 

Brederode. Bent u dat nog niet? Kijk dan hier voor informatie en het inschrijfformulier:  

http://huurdersverenigingbrederode.nl/lidmaatschap/ 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Velserbroek geen bende 
Op woensdagmiddag 20 juni, van 14.00 tot 17.00 uur, organiseert het wijkteam 

Velserbroek het evenement “Velserbroek Geen Bende”. Alle bewoners van de  

wijk zijn van harte welkom om te komen helpen de hele wijk op te ruimen.  

Zo zorgt de wijk er zelf voor dat het zwerfvuil verdwijnt. Feestlocatie voor het 

evenement is het Wijkpark (achter het Polderhuis).  

 

Organisatoren: De Beestenbende, Wijkplatform Velserbroek, Gemeente Velsen, 

Stichting Welzijn Velsen, HVC Groep, Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen, 

Brederode Wonen, Pieter Vermeulen Museum, Sociaal Wijkteam 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

https://www.haarlemsdagblad.nl/haarlem-eo/bouwplan-blekersveld-aan-rand-overveen
http://huurdersverenigingbrederode.nl/lidmaatschap/
mailto:huurdersverenigingbrederode@gmail.com
http://huurdersverenigingbrederode.nl/lidmaatschap/
http://huurdersverenigingbrederode.nl/lidmaatschap/
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Stand van zaken lopende projecten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schroeder v.d. Kolkweg / 

Brederodelaan 

 

In dit complex is in april gestart  

met groot onderhoud en 

energetische maatregelen. Voor  

deze werkzaamheden is  

maatwerk per woning vereist. 

Het streven is om in oktober  

2018 klaar te zijn. 

 

 

Alberdink Thijmlaan 

Voor de 45 woningen in dit complex (inclusief 4 koopwoningen) zijn de 

zogenaamde “eerste opnames” reeds gedaan; op basis hiervan wordt bepaald 

welke werkzaamheden per woning noodzakelijk zijn. Het gaat hier ook weer om 

groot onderhoud en energetische maatregelen.  

 

 

De Witte Hond – woningen Leidsevaart Vogelenzang 

Enige tijd terug ontvingen wij van een inwoner van Vogelenzang een bericht  

met allemaal informatie over herberg / café De Witte Hond welke in de buurt  

van de huidige woningen van ons complex gesitueerd was. Volgens de 

inwoner  

moet daarom het nieuw te bouwen appartementencomplex hiernaar 

vernoemd 

worden. Wij hoefden daar ook niet lang over na te denken: wat is er mooier 

dan het in stand houden van een prachtige historie?! Vanaf nu spreken wij 

dan ook over complex “De Witte Hond”. 

Herberg De Witte Hond 

Ondertussen is het principeverzoek ingediend bij de gemeente Bloemendaal. 

Indien er geen bezwaar wordt ingediend, kan er over ongeveer een jaar worden gestart met slopen. 

Terwijl dit formele proces loopt wordt er ondertussen aan de bewoners (al dan niet tijdelijk) vervangende 

woningen aangeboden, wordt er nagedacht over de indelingen van de appartementen en is er contact met 

de projectgroep en bewoners. 

=============================================================== 

 

Heeft u vragen? Opmerkingen? Tips? Wij vernemen dat heel graag van u! E-mailadres: 

info@brederodewonen.nl. Telefoonnummer: 023 525 91 91 

mailto:info@brederodewonen.nl

