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Verkiezingen: grijp uw kans!
Net als de huidige regering zijn de partijen die samen het Kunduz- of 

Lenteakkoord hebben gesloten van plan corporaties in een wurggreep te 

houden. Ook corporatiehuurders worden daar de dupe van. Het akkoord 

bevat geen samenhangende maatregelen in de koop en de huur die, 

liefst in combinatie met een verlaging van de inkomstenbelasting, de 

 woningmarkt wél beter laten functioneren. In aanvulling op het inflatie-

volgende huurprijsbeleid en de 5% extra huurverhoging voor huishou-

dens met een inkomen boven € 43.000, staat in het akkoord dat voor 

huishoudens met een inkomen tussen € 33.000 en € 43.000 1% extra 

huurverhoging kan worden doorberekend. Daarentegen wordt al vanaf 

2013 een huurtoeslagheffing van ongeveer € 620 miljoen per jaar in re-

kening gebracht bij corporaties. Dit gaat Elan Wonen € 2 miljoen per 

jaar kosten. Hoezo een sigaar uit eigen doos? Het zijn kille rekenmees-

ters, daar in Den Haag, die vooral uit zijn op het snel dichten van hun 

 eigen financiële gaten en die dat vooral in de huur willen ophalen. Terwijl 

het veel slimmer kan. Ik pleit bijvoorbeeld voor het schrappen van de 

huurtoeslagheffing, in combinatie met invoering van een huursombe-

naderingsmethode bij de vaststelling van de huur. Verhuurders kunnen 

dan stapsgewijs en binnen een vastgestelde bandbreedte en een gemaxi-

meerd gemiddelde, een logische prijs-kwaliteitverhouding in hun huur-

prijzen aanbrengen. Dat levert extra huuropbrengsten op die corporaties, 

samen met het geld dat ze níét kwijt zijn aan de huurtoeslagheffing, zelf 

kunnen investeren. Bijvoorbeeld in nieuwbouw. De woningmarkt kent 

immers grote tekorten, in de regio Kennemerland vooral aan woningen 

voor de middeninkomens. Ook Elan Wonen zet nog steeds in op 

 bouwen. Als die bouwstroom opdroogt, zijn de gevolgen voor de 

 Nederlandse bouwwereld niet te overzien. Als corporaties niet meer 

 kunnen  bouwen, heeft dat ernstige gevolgen voor de economie en de 

werk gelegenheid. Als corporaties wél investeringskracht houden, kunnen 

ze voor miljarden euro’s per jaar nieuwe woningen blijven bouwen en de 

kwaliteit van hun bestaande woningvoorraad op peil houden. Het is een 

simpele rekensom: als corporaties voor € 3 miljard investeren in nieuwe 

woningen, levert dat het Rijk alleen al ruim € 600 

 miljoen aan btw-inkomsten op. Dat is net zo veel 

als die omstreden huurtoeslagheffing die cor-

poraties boven het hoofd hangt! Het zijn 

 zomaar wat overwegingen die ik u mee 

wil geven in de aanloop naar de ver-

kiezingen op 12 september. Ik wens u 

niet alleen een fijne, zonnige zomer, 

maar ook veel wijsheid in het stemhokje.

Grischa Lowinsky,  

directeur

2

Omslagfoto:

 Country Fair 2012 in De Glip

 Column 2

 SenseStorm in  Amsterdamsebuurt 3

  Elan Wonen pakt onrechtmatige  
bewoning  gerichter en harder aan 4

 Restyling voor folders 6

 Contant betalen niet meer mogelijk 6

  B&W Heemstede bezoekt woongebouw  
Dreef 7

  Spouwmuurisolatie met ‘superparels’  
goed voor milieu én portemonnee  8

  Weerbaarheidstrainingen voor  
65-plussers in de Slachthuisbuurt 10

 Leefbaarheidsbudget 11

 Wijkbudget goed besteed 12

 Zo was het … 64 jaar geleden 14

 Stop meeuwenoverlast! 15

 FSC en Elan Wonen 15

 Kids oké rondom Het Carré 16

 Even binnenkijken bij… 18

  Betrokken Bewoners 
Berichten 20

  Maak het inbrekers lastig! 21

 Puzzel 22

 Info & Tips 23

 Bewonersinformatie 24

Colofon
Elan Nieuws is een uitgave van Elan Wonen voor haar huurders.

Redactie: José de Cock, Cees de Geus, Barbara ten Klooster en 

Yvonne Mul

Tekstcorrectie: Tekstcorrectiebureau Van der Snoek, Haarlem

Drukwerk: Style + Mathôt Printing, Haarlem

Vormgeving: Opzet, Santpoort-Zuid

Fotografie:  Ton Hurks, Yvonne Mul en Ruben Timman

Copyright: overname van artikelen is toegestaan,  

mits de bron duidelijk wordt vermeld en de  

redactie van tevoren in kennis is gesteld.

Elan Nieuws wordt gedrukt op papier met 

het FSC-keurmerk

SenseStorm in  Amsterdamsebuurt

Voor Elan Wonen was deze SenseStorm een 

primeur. Aan de hand van beeld-, kleur-, geur-, 

en geluidsopdrachten brainstormden de  

enthousiaste deelnemers over de gewenste 

identiteit van de Amsterdamsebuurt in de 

toekomst. Elan Wonen gaat de komende jaren 

aan het werk in de wijk. 

Deelneemster Karin van Nieuwenhuizen:  

“Ik vond het een heel verrassende en gezellige 

avond. Het is bijzonder om te merken dat 

zo’n divers gezelschap toch eenzelfde soort 

beeld van de huidige en de toekomstige  

Amsterdamsebuurt heeft.”

Toekomstbeeld
De SenseStorm bracht het karakter van de 

buurt scherper in beeld en maakte duidelijk 

welke kernwaarden het beste bij de identiteit 

van de wijk passen. Het toekomstbeeld van 

de wijk wordt zo gebaseerd op het heden en 

het verleden. 

Programmamaker Haarlem-Oost Cecile  

Hubers: “Het was een inspirerende avond. 

Ik heb veel tevreden bewoners ontmoet die 

aangaven prettig te wonen in de Amsterdamse-

buurt. De bewoners vertelden mij mooie  

verhalen over hun buurt en de omgang van 

bewoners met elkaar. Na een avond als deze 

stap ik vrolijk op mijn fiets.”

Resultaten
De uitkomsten van de SenseStorm worden 

verwerkt en gebruikt voor een communicatie-

aanpak die Elan Wonen de komende jaren 

gaat inzetten om de Amsterdamsebuurt een 

herkenbaar gezicht te geven.

Een groep van 24 deelnemers, van wie bewoners uit de Amsterdamsebuurt de grootste  
groep vormden, beleefde op dinsdag 22 mei 2012 een inspirerende avond in de Oosterkerk. 
Ze namen deel aan de SenseStorm, een onderzoeks methode waarbij alle zintuigen worden 
ingeschakeld om de creativiteit van de deelnemers optimaal te benutten. Naast bewoners 
namen ook de wijkraad, de stadsdeelregisseur, de programmamaker Haarlem-Oost,  
winkeliers en enkele medewerkers van Elan Wonen deel aan SenseStorm.
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Elan Wonen pakt onrechtmatige bewoning 
 gerichter en harder aan 

Bent u huurder van Elan Wonen, maar woont 

u om wat voor reden dan ook niet zelf in de 

woning die u huurt? Zorg dan snel dat er een 

einde komt aan die onrechtmatige bewoning, 

want de kans is groot dat u binnenkort 

 bezoek krijgt van Elan Wonen. Met alle finan-

ciële consequenties van dien. “Dat is inder-

daad de moraal van dit verhaal”, verzekert 

 Casper de France. “De methoden om onrecht-

matige bewoning aan te tonen, zijn de laatste 

jaren sterk verbeterd. We zijn niet alleen 

 afhankelijk van meldingen, maar kunnen 

 bijvoorbeeld ook onze huurdersadministratie 

koppelen aan de Gemeentelijke Basis Admi-

nistratie (GBA) of de gegevens van andere 

 organisaties. Dat brengt veel zogenaamde 

‘mismatches’ aan het licht. Daar gaan we 

 achteraan.  Voorheen ad hoc, nu structureel. 

Soms is er een vergissing in het spel, maar 

vaak is het raak en blijkt er inderdaad sprake 

van  onrechtmatige bewoning.”

Begrip en respect
De manier waarop Elan Wonen onrechtmatige 

bewoning sinds vorig jaar aanpakt, is door 

Abdel Karim bedacht en geperfectioneerd. 

Hij  deed er studie naar en richtte een bedrijf 

op: Dikaion, dat in het Grieks ‘rechtvaardig-

heid’ betekent. “Onze aanpak is gebaseerd op 

zelfvertrouwen, begrip en respect”, legt hij 

uit. “Zelfvertrouwen, want de wijkcoaches 

staan in hun recht en hebben een sterk ver-

haal. Ze komen goed beslagen ten ijs, want 

ze hebben een uitgebreid vooronderzoek 

 gedaan naar aanleiding van de melding. 

Dat geeft ze een voorsprong ten opzichte  

Onrechtmatige bewoning is een hardnekkig probleem. Elan Wonen trad er altijd al tegen op, maar heeft  
de aanpak gestructureerd. Daartoe kregen de wijkcoaches een korte ‘training-on-the-job’ van Dikaion, een 
bedrijf dat gespecialiseerd is in de strijd tegen onrechtmatige bewoning. Wijkcoach Casper de France van 
Elan Wonen en adviseur Abdel Karim van Dikaion lichten de vernieuwde, zeer effectieve aanpak toe.

van degene die de deur open doet nadat is 

aan gebeld.”

Diegene, de onderhuurder of de officiële 

 huurder, wordt altijd met begrip en respect 

 behandeld. “Tot op zekere hoogte begrijpen we 

ook wel dat iemand in de verleiding komt om 

zijn woning onder te verhuren”, licht  Karim de 

aanpak toe. “Maar we hebben nog meer 

 begrip voor degenen die de dupe zijn van de 

onrechtmatige bewoning. Daarom moet er nu 

een einde aan komen.”

Uiterst effectief
De aanpak van Dikaion is uiterst effectief. 

De wijkcoaches van Elan Wonen hebben 

sinds de introductie van de nieuwe aanpak 

58  meldingen van onrechtmatige bewoning 

onderzocht. Dat resulteerde in een aantal 

huis bezoeken, eerst samen met Karim en later 

alleen. Ruim 30 meldingen werden opgelost. 

Ofwel de officiële huurder woont er weer, 

 ofwel het huurcontract werd (in 18 gevallen)  

beëindigd. “Voorheen was daarmee de kous 

af voor degene die de woning had onder-

verhuurd”, weet De France. “Nu niet meer. 

De mogelijkheden om iemand die geld heeft 

verdiend aan onrechtmatige bewoning ook 

 financieel aan te pakken, zijn flink verruimd.”

Karim geeft een voorbeeld: “Stel dat iemand 

met een uitkering twee jaar lang 300 euro per 

maand heeft verdiend aan onderhuur. Dan 

moet hij die winst volledig terugbetalen aan 

de corporatie. Daar kan bovendien een flinke 

boete bovenop komen. En hij raakt zijn uit-

kering kwijt en zal er niet zo snel weer voor in 

aanmerking komen.” 

‘Elan Wonen trad altijd al op tegen 

onrechtmatige bewoning, maar heeft de 

aanpak gestructureerd’ 

Wijkcoach Casper de France van Elan Wonen (r) 

en adviseur Abdel Karim van Dikaion.  

Waarom pakt Elan Wonen 
het aan?
De naam zegt het al: onrechtmatige  bewoning  

is onrechtmatig. Het is in strijd met de regels  

die zijn opgesteld om de schaarse  sociale huur-

woningen in Nederland te verdelen. In het  

verlengde daarvan worden mensen die te goeder 

trouw wachten op een huurwoning, gedupeerd 

door onrechtmatige bewoning.

Onrechtmatige bewoning kan bovendien  leiden 

tot overlast en onveilige situaties. Zo hebben 

brandweer en politie door onderverhuur bij een 

calamiteit geen zicht meer op het aantal mensen 

dat zich in een huur woning bevindt. 

Onrechtmatige bewoning frustreert niet  alleen  

de doorstroming op de woningmarkt. Bovendien 

worden processen als verkoop en sloop/nieuw-

bouw van huurwoningen  verstoord door onrecht-

matige bewoning.

Wat is huisbewaarderschap?
Onrechtmatige bewoning vloeit soms niet 

voort uit ordinair winstbejag, maar uit 

 naïviteit en gebrek aan kennis. Het komt voor 

dat huurders hun woning onderverhuren 

 omdat ze een wereldreis gaan maken of 

voor hun werk een jaar naar het buitenland 

moeten. Er is dan sprake van onrechtmatige 

bewoning, die met huisbewaarderschap voor-

komen kan worden. Dat is een tijdelijke vorm 

van bewoning waar corporaties aan mee-

werken. Door voor huisbewaarderschap te 

kiezen, kan een huurder met een gerust hart 

naar het buitenland afreizen. Hij raakt de 

huurwoning dan niet kwijt, maar kan de tijde-

lijke huisbewaarder na afloop van de wereld-

reis of het buitenlandse dienstverband weer 

aflossen. Huisbewaarderschap moet vooraf 

bij Elan Wonen worden aangevraagd.   

Wij geven graag informatie over de voor-

waarden waaraan moet worden voldaan.

Hennepteelt
Onrechtmatige bewoning behelst niet alleen 

onderhuur maar ook hennepteelt. Sinds kort is 

er een nieuw  e-mailadres voor iedereen die een 

vermoeden van  hennepteelt door wil geven:  

coordinatiepunthennep@kennemerland.politie.nl.
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Het nieuwbouwplan grenst aan het haventje van 

Heemstede. Onlangs leverde aannemer  

Thunnissen de 39 comfortabele vrijesectorhuur-

appartementen op aan Elan Wonen. Wethouder 

Pieter van de Stadt was onder de indruk van het 

luxe opleverniveau van de appartementen en  

het autovrije binnengebied van dit deel van het 

Watertorenplan. “Ik vind het binnengebied  

indrukwekkend, er wordt een eigen intimiteit  

gecreëerd”, aldus Van de Stadt. “Door de  

verspringende bouwlagen bieden de balkons  

veel privacy. Bovendien hebben alle huurders  

een eigen plaats in de parkeerkelder.”

Restyling voor folders Elan Wonen

Hoe kan ik de huur betalen?
U kunt de huur op onderstaande manieren aan 

Elan Wonen betalen:

  Automatisch incasso. U betaalt altijd het  juiste 

 bedrag. Bovendien maakt u kans op een maand 

gratis huur. 

  Periodieke overschrijving via uw bank. U moet de 

wijzigingen in de huur dan wel  altijd zelf door geven 

aan uw bank.  

 Internetbankieren. 

  Pinnen. Dit is mogelijk op het kantoor van 

Elan  Wonen.

  Acceptgirokaart. Deze ontvangt u één week  

voordat uw betaling binnen moet zijn.

Meer informatie
Lees meer over huur betalen in onze folder  

‘Huur betalen’ op www.elanwonen.nl. 

De folders van Elan Wonen zijn gerestyled. Voortaan worden ze alleen nog digitaal beschikbaar gesteld.  
Nieuwsgierig? Kijk snel op onze website www.elanwonen.nl onder Nieuws & Publicaties.

Contant betalen niet meer mogelijk
Vanaf maandag 25 juni 2012 is het niet meer mogelijk uw huur of vordering contant bij Elan Wonen  
te betalen. De redenen hiervoor zijn de toenemende digitalisering en de veiligheids risico’s die contant 
betalen met zich meebrengt.

B&W Heemstede bezoekt woongebouw Dreef
Op donderdag 19 april 2012 kreeg een delegatie van de 
gemeente Heemstede, met onder andere burgemeester 
Heeremans en wethouder Van de Stadt, alvast een rond-
leiding door woongebouw Dreef in het Watertorenplan in 
Heemstede. Samen met architect Max van Aerschot toonde 
woningcorporatie Elan Wonen, de eigenaar van het apparte-
mentencomplex, het gezelschap de ingerichte modelwoning 
en verschillende typen driekamerappartementen.

Kijk- en meetdag
Twee dagen na de rondleiding voor de gemeente-

delegatie, werden de nieuwe huurders in de  

gelegenheid gesteld het woongebouw – en dan 

met name hun ‘eigen’ woning – te bekijken.  

“Tijdens de zogenoemde ‘kijk- en meetdag’ is het 

altijd een drukte van belang”, legt projectleider 

Ton Vermaak uit. “Nieuwe huurders kunnen die 

dag alvast de maten nemen voor de vloer-

bedekking en de raambekleding. Dit keer was  

het extra druk, omdat er ook een Open Huis 

plaatsvond voor geïnteresseerde huurders.”

Karakteristieke architectuur
Woongebouw Dreef heeft een karakteristieke  

architectuur en bestaat uit vier woonlagen  

met comfortabele driekamerappartementen.  

De woningen hebben een kale huurprijs vanaf 

€ 860,- per maand. Er zijn nog enkele apparte-

menten beschikbaar. Heeft u interesse in een  

appartement in Woongebouw Dreef?  

Bel Elan Wonen (023) 515 98 90, of bekijk de  

brochure op www.elanwonen.nl.

De delegatie 

van de gemeente 

Heemstede 

toonde zich 

onder de indruk 

van woongebouw 

Dreef.
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Vervanging van gaskachels en oude cv-ketels 
door zuinige hr-ketels en vervanging van 
enkel glas door goed isolerend dubbel glas, 
zijn beproefde methoden om woningen 
energiezuiniger te maken. Maar vlak ook 
spouwmuurisolatie en dakisolatie niet uit. 
Elan Wonen maakt daarbij steeds vaker 
gebruik van miljoenen pareltjes van geëx-
pandeerd polystyreen, die het warmteverlies 
door muren, daken en vloeren met twee 
derde reduceren.

Ze zijn van geëxpandeerd polystyreen (eps). 

Fabrikant Koston Nederland noemt ze ‘HR++-

Termo parels’. En ze hebben een warmte-

geleidingscoëfficiënt van 0,033 W/m.k.  

“Snel vergeten, al dat jargon”, glimlacht com-

mercieel manager André ter Schure van Koston 

Nederland. “Belangrijk om te weten is dat onze 

parels steeds vaker worden gebruikt om spouw-

muren van bestaande woningen te isoleren. 

Dat is te danken aan de goede eigenschappen.”

Ter Schure somt op: “HR++Termoparels isoleren 

beter: met een 6 centimeter dikke laag, wordt het 

warmteverlies door muren, daken en vloeren met 

twee derde verminderd. Van condens- en schim-

melvorming is geen sprake: de spouwfunctie, het 

afvoeren van regenwater, blijft volledig intact.”

Meer wooncomfort
HR++Termoparels, die voor 98 procent uit lucht 

bestaan, vergroten het wooncomfort, vormen 

geen gevaar voor de gezondheid, zijn volledig 

herbruikbaar, zijn niet brandbaar en kunnen 

 zonder overlast voor de bewoners worden aange-

bracht. Ter Schure: “We blazen de korrels samen 

met een bindmiddel in de spouwmuur, via een 

gaatje van circa twee centimeter dat we in de 

kruising van twee voegen boren. Als we in de 

achtertuin kunnen komen, hoeven de bewoners 

er niet eens voor thuis te blijven. Na afloop zien 

ze niet eens dat we geweest zijn, want we maken 

het gaatje weer keurig dicht.”

Een stuk zonniger
Dat de spouwmuren van HR++Termoparels zijn 

voorzien, merkt de bewoner echter wel aan zijn 

energierekening. “Die gaat er een stuk zonniger 

uitzien”, verzekert Ter Schure. “In een woning 

waarvan de muren zijn voorzien van 

HR++Termoparels, wordt per vierkante meter per 

jaar ongeveer 11 kuub minder gas verstookt. Bij 

een gasprijs van 0,66 cent per kuub komt dat bij 

een tussenwoning met een bui-

tenmuuroppervlak van 50 m2 neer 

op een besparing van zo’n 360 euro per jaar.  

Uiteraard hangt dat wel af van het bewoners-

gedrag en het aantal bewoners per  woning.”

Planmatig onderhoud
In navolging van Koston Nederland gelooft ook 

Elan Wonen in de meerwaarde van de isolerende 

korrels, als middel om de CO2-uitstoot van de 

 woningvoorraad flink te verminderen. “We richten 

ons daarbij in eerste instantie op niet of matig 

 geïsoleerde woningen en proberen het te combi-

neren met ‘natuurlijke momenten’, zoals plan-

matig onderhoud”, vertelt Frank de Koning, 

 medewerker van het Bedrijfsbureau en lid van 

het Energieteam van Elan Wonen. “Uit kosten-

overwegingen pakken we daarbij het liefst een 

heel woningblok tegelijk aan. Elan Wonen vraagt 

daarbij van de huurders wel een bijdrage om de 

energiebesparing mogelijk te maken.”

Spouwmuurisolatie  
met ‘superparels’ goed voor milieu  
én portemonnee  

Wat doet het Energieteam?
Maurice  Stoffers-Merz (l) en Frank de Koning (m), beiden medewerker van het 

Bedrijfs bureau, en vastgoedadviseur Joram Grünfeld (r) vormen samen het 

Energieteam van Elan Wonen. Ze maken plannen voor het energiezuiniger maken 

van de bestaande woningvoorraad van Elan Wonen. “Bij nieuwbouw- en renovatie-

projecten wordt al veel aandacht besteed aan het milieu. Maar juist bij veel 

 bestaande woningen valt nog veel te verbeteren.” Bij planmatig onderhoud kan 

een betere isolatie, bijvoorbeeld in de vorm van goed isolerend glas of spouw-

muurisolatie, een woning soms wel tientallen procenten energiezuiniger maken.



Elan Wonen kent niet 
alleen het wijkbudget 
maar ook het leefbaar
heidsbudget. Wat is het 
verschil?

Het wijkbudget kan door 
bewonerscommissies 
‘vrij’ worden besteed aan 
verbeteringen en activi
teiten in de wijk. Lees 
voor meer informatie de 
folder ‘Het Wijkbudget, 
hoe zit dat?’

Het leefbaarheidsbudget 
wordt in samenspraak 
met de buurt besteed 
door de wijkcoach. Ieder 
jaar maken onze wijk
coaches hiervoor een 
begroting.

Elan Wonen steunt 
weerbaarheidstrainingen voor 
65-plussers in de Slachthuisbuurt

Dakterras De Komeet nu nog leuker!
Woontoren De Komeet in IJmuiden telt twaalf verdiepingen. Op het dak van dit ge-

bouw (bouwjaar 2008) is een gemeenschappelijk dakterras aangelegd. Het uitzicht 

over IJmuiden, de duinen, het 

strand en de zee is fenomenaal. 

Op verzoek van de bewoners heeft 

Elan Wonen onlangs twee pick-

nicktafels en een bankje aange-

schaft. Laat het mooie weer maar 

komen!

Televisie voor 
Nieuw Meerwijk
In de ontmoetingsruimte van Nieuw Meerwijk 

was het zaterdag 21 april 2012 een  gezellige boel. 

De bewoners van Nieuw Meerwijk waren ’s ochtends 

uitge nodigd voor het optreden van Trekharmonica Duo Men & Music en de officiële 

 opening van de ‘Televisiehoek’. Op verzoek van Dock en de bewoners heeft Elan Wonen 

een televisie met dvd-speler aangeschaft. Voortaan wordt iedere zaterdag ochtend een 

film of documentaire getoond.

Sinds enkele maanden verzorgt Edwin 
Sabelis in de Slachthuisbuurt weerbaar-
heidstrainingen voor 65-plussers.  
Dit initiatief wordt onder andere mogelijk 
gemaakt door Elan Wonen.

Ook in Haarlem-Oost wonen ouderen die  

’s avonds of zelfs overdag bang zijn om naar  

buiten te gaan. Speciaal voor hen ontwikkelde  

Sabelis de cursus Verdediging, Kracht en Conditie 

(VKC). “Tijdens de cursus wordt de weerbaarheid 

van de deelnemers dusdanig vergroot, dat ze  

zonder angst en met een verstandige inschatting 

van gevaren en hun eigen kunnen naar buiten 

gaan”, legt hij uit. “Daarnaast leren de deelnemers 

praktische weerbaarheidstechnieken om belagers 

op afstand te houden of op z’n minst af te  

schrikken.”

Veel belangstelling
Ondersteund door enkele corporaties, waaronder 

Elan Wonen, wordt de VKC-cursus iedere zater-

dagmiddag van 14.30 tot 17.30 uur gegeven in 

 kwiQfit, de Werkplaats voor Talentontwikkeling, 

Sport en Bewegen in de Schalkwijkerstraat  

(in de voormalige Haarlemse Kwik-Fit garage 

naast de DekaMarkt). De belangstelling van 

65-plussers was van meet af aan groot. Sabelis 

raadt geïnteresseerden aan om op zaterdag in 

de namiddag eens binnen te lopen in kwiQfit, 

voor een vrijblijvende kennismaking met de  

VKC-cursus.

Leefbaarheidsbudget
Televisie + kast worden onthuld door wijkcoach Casper de France en 

Semra Karahan van Dock.
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Satébuffet
Om het winterseizoen gezellig af te sluiten,  

regelde de bewonerscommissie op vrijdag 

27 april een ‘satébuffet’. Hiervoor werd 

een deel van het wijkbudget gebruikt. 

Omdat er zo veel animo voor deze 

happening was, moest worden uit- 

ge weken naar Het Polderhuis.  

De aanwezigen waren het er allemaal 

over eens … dit is voor herhaling  

vatbaar.

Wijkbudget goed besteed

Satébuffet van het 
wijkbudget Country Fair 

in De Glip
Ontspannen sfeer
Het weer werkte dit jaar wel heel fijn mee. Country Fair 2012 werd 

mede hierdoor een zonnige, gezellige en drukbezochte happening. 

Een uitgelezen moment voor jong en oud om elkaar in een ont-

spannen sfeer te ontmoeten. Er waren workshops, muzikale  

optredens, oude ambachten, een goochelaar, heerlijke hapjes en 

drankjes en een rommelmarkt. De buurtbewoners maakten 

graag gebruik van de mogelijkheid om van tevoren kraampjes te 

 reserveren.

Megaschilderij
Dit jaar konden de wijkbewoners, onder begeleiding van kunstenares 

Anita Johansen uit Heemskerk, het ‘grootste schilderij van  

Heemstede’ schilderen. Het prachtige kunstwerk, een doek met 

een lengte van 12,5 meter (!) wordt geschonken aan Sportplaza 

Groenendaal in Heemstede. Binnenkort is het kunstwerk in het 

zwembad te bewonderen. 

Vrijwilligers welkom!
Bewonerscommissielid Marcel van Raaphorst, die samen met  

vrijwilligers Jos van der Schuit en John Bakker de organisatie van 

de fair op zich nam, kijkt terug op een geslaagde dag. “Wie weet, 

krijgt de Country Fair volgend jaar weer een vervolg. Natuurlijk 

hoop ik dat zich nog meer vrijwilligers aanmelden. Het zou mooi 

zijn als dit project door een groep vrijwilligers wordt geadopteerd. 

De bewonerscommissie kan zich dan volgend jaar weer op een  

ander leefbaarheidsproject focussen.” 

De Country Fair werd mede mogelijk gemaakt door ondernemers uit de omgeving 
van De Glip, die spontaan hun medewerking verleenden dan wel het festijn 
f inancieel ondersteunden.

Ieder jaar stelt Elan Wonen een wijkbudget beschikbaar aan alle wijken in haar woningbezit. Dit bedrag 
kunnen de bewonerscommissies besteden aan activiteiten die de leefbaarheid in de buurt ten goede komen. 

Elke laatste vrijdag van de maand organiseert 
de bewonerscommissie Zuiderpolder een 
ontmoetingsmiddag in de ‘huiskamer’ onder 
de flat aan de Diakenhuisweg. Bewoners 
kunnen hier met elkaar bijpraten en een 
drankje drinken tegen een gereduceerd tarief.

Vanwege de vele positieve reacties en 
het grote succes vorig jaar, organiseerde 
 bewonerscommissie De Glip zondag 10 juni 
de tweede Country Fair in De Glip in 
 Heemstede.  

Bewonerscommissie : Zuiderpolder

Aantal woningen : 132

Te besteden in 2012 : E 660,-

Bewonerscommissie : De Glip

Aantal woningen : 425

Te besteden in 2012 : E 2.125,-



“Als iedereen zo makkelijk was als ik…” Chris Walker 
(92) maakt de zin niet af, maar hij bedoelt te zeggen 
dat er dan waarschijnlijk veel minder gedoe en geruzie 
op de wereld zou zijn. Na een gesprek met de man  
die al 64 jaar aan het Drilsmaplein in de Amsterdamse-
buurt in Haarlem woont, kan Elan Nieuws dat alleen 
maar beamen.

De heer Walker zit aan een kleine tafel die uitkijkt op zijn 

kleine, groene achtertuin die grenst aan de Dr. Alberdingk 

Thijmstraat. Door een valpartij in diezelfde achtertuin is 

hij tijdelijk even wat minder mobiel. “Maar dat komt wel 

weer. Ik sta positief in het leven en voel me goed. Ik mag 

dan 92 zijn, ik voel me een jaar of 70. Ik heb voorlopig 

nog geen zin om dood te gaan.”

Niet sentimenteel
Voor het huurhuis waarin de heer Walker al 64 jaar woont, 

waarvan 50 jaar met zijn in 1998 overleden vrouw, is het 

einde concreet in zicht: in het kader van de metamorfose 

die de Amsterdamsebuurt ondergaat, wordt de woning 

over enkele jaren gesloopt om plaats te maken voor 

nieuwbouw. De geboren en getogen Haarlemmer doet er 

niet sentimenteel over. “Het is heel jammer, maar aan  

alles komt een eind. Ik heb hier altijd met heel veel plezier 

gewoond. Maar er komt vast ook wel weer een mooie  

woning voor in de plaats, ook voor mij. Hier of ergens  

anders. Een gelijkvloerse woning lijkt me wel wat.”

Magazijnchef bij CBS
Voor het echtpaar in 1948 naar het Drilsmaplein verhuisde, 

woonde de heer Walker samen met zijn vrouw twee jaar 

bij zijn schoonouders. Hij werkte onder andere als  

‘kartonnier’, bij een Haarlemse kartonfabriek, en als 

magazijnchef bij platenmaatschappij CBS. Haast tussen 

neus en lippen door vertelt de heer Walker dat hij in de 

Tweede Wereldoorlog een half jaar in Duitse concentratie-

kampen heeft gezeten. “Ik was betrokken bij het politie-

verzet in Haarlem. In augustus 1944 ben ik gearresteerd. 

Via doorgangskamp Amersfoort belandde ik in een straf-

kamp bij de plaats Soest in Duitsland. Je werd daar niet 

doodgeschoten, maar je werd geacht uit jezelf dood te 

gaan. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb het overleefd.”

Echte stadsfreak
De heer Walker keerde na de bevrijding terug naar Haarlem 

en zou de stad waar hij aan verknocht is niet meer verlaten. 

“Ik ben een echte stadsfreak. Als het even kan, rijd ik met 

mijn scootmobiel naar het centrum.”

Zo was het … 
64 jaar geleden

‘Ik ben 92, maar voel me 

een jaar of 70’

FSC en Elan Wonen
Nog steeds verdwijnt elke twee seconden een stuk bos  
ter grootte van een voetbalveld. Bedrijven, organisaties 
en overheden kunnen daar iets tegen doen, door bewust 
te kiezen voor verantwoord hout en papier.

Met het ondertekenen van het FSC-convenant heeft Elan Wonen 

al in 2007 beloofd zo veel mogelijk gebruik te maken van hout en 

papier met het FSC-keurmerk. De keuze voor FSC-gecertificeerd 

hout en papier leidt wereldwijd daadwerkelijk tot een groter areaal 

bos dat op een verantwoorde manier beheerd wordt en waarbij 

rekening wordt gehouden met sociale, ecologische en economische 

aspecten. Zo is bijvoorbeeld het oppervlak tropisch bos onder FSC-

beheer in Centraal Afrika de laatste jaren flink gegroeid, tot ruim vier 

miljoen hectare. Inmiddels hebben al meer dan honderd toonaan-

gevende bedrijven en organisaties het FSC-convenant ondertekend.

Met dank aan het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, Belgie,

www.kustbeheer.be – www.meeuwenindestad.be

www.haarlem
.nl/m

eeuwenoverlast

Geef 
meeuwen 
geen eten!

meeuwen voeren_Opmaak 1  17-05-11  13:03  Pagina 1

Stop 

meeuwenoverlast!
Met name in de zomermaanden is er in sommige 

Haarlemse wijken veel overlast van meeuwen.  

In de lente begint de nestelperiode en zoeken de 

meeuwen platte daken om te gaan nestelen.  

In de zomer komen de eieren uit en is de overlast 

het grootst. De jongen worden dan gevoerd en 

dit gaat gepaard met veel gekrijs. Dit natuurlijke 

gedrag wordt door veel bewoners als storend 

ervaren. De meeuwen zijn door Europese wet-

geving beschermd. Hierdoor zijn de mogelijkheden 

om de meeuwenoverlast effectief tegen te gaan 

beperkt. Bewoners kunnen wel iets doen om 

overlast te verminderen.

Wat kunt u doen?
• Meeuwen geen eten geven!

• Preventieve maatregelen tegen nestelen nemen.

• Afval van de straat houden.

• Melding maken van meeuwennesten.

Kijk voor meer informatie op 

www.haarlem.nl/meeuwenoverlast.

KIES FSC-HOUT EN -PAPIER

ONS BOS HEEFT

TOEKOMST
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Elan Wonen en scholieren samen in actie

Kids oké rondom Het Carré
Onder het motto ‘Kids oké rondom Het Carré’ hebben ruim honderd eindexamenleerlingen van  
vmbo-t-school Haemstede Barger op 19 en 20 april in Het Carré e.o. opknapwerk gedaan.  
Het initiatief vloeide voort uit de wijkvisie die Elan Wonen heeft opgesteld voor deze Heemsteedse wijk.

Charlotte en Helen uit klas 4A van Haemstede 

Barger kijken naar de brandnetels die welig tieren 

in de binnentuin van Het Carré. Groenmedewerker 

Hans Delfsma van de gemeente Heemstede 

heeft ze zojuist een schoffel in hun handen  

gedrukt en uitgelegd wat er moet gebeuren. 

“Goed, wij gaan schoffelen, wat dat dan ook  

inhoudt”, zegt Charlotte monter en gaat de 

brandnetels te lijf. “Houd je rug recht, dan houd 

je het langer vol”, adviseert Delfsma de meiden.

Toekomstbeeld
Begeleid door medewerkers van onder andere 

Elan Wonen, de gemeente Heemstede, de wijk-

agent, Welzijnsorganisatie Casca en Haemstede 

Barger, staken ruim honderd eindexamenleerlingen 

twee dagen lang flink de handen uit de mouwen in 

Het Carré e.o. Naast de binnentuin werden ook 

enkele gemeenschappelijke ruimten en de tuin 

van huurster Daniëlle Hazekamp opgeknapt.  

Gewapend met ouderwetse vellen papier en  moderne digitale camera’s en tablets, schetste 

een aantal vmbo-t-scholieren ondertussen een 

toekomstbeeld van de binnentuin van Het Carré.

Als een volleerd kunstschilder staat Jorrit achter 

een soort schildersezel. Met de huidige situatie 

als uitgangspunt, probeert hij zijn ideaalbeeld 

van de binnentuin te schetsen.  

“Minder begroeiing”, mijmert hij. “En weet je wat 

me leuk lijkt? Een klein strandje langs het water.” 

Joël heeft al een mooie, sierlijke brug toever-

trouwd aan haar vel papier. “Die komt in plaats 

van de saaie brug die er nu ligt.”

Wijkplan
“Wie weet, komen de ideeën van de scholieren 

terug in het wijkplan en worden ze ooit gerea-

liseerd”, blikt Elan Wonen-wijkcoach Maria Flohr 

vooruit. Met mentor Dick Schoenmaker van 

Haemstede Barger stond ze eind vorig jaar aan 

de basis van de gezamenlijke actie. Ze prijst de 

inzet van de scholieren. “Sommige huurders storen 

zich aan de aanwezigheid van jongeren in en 

om Het Carré. Nu laten de scholieren zich eens 

van een heel andere, zeer positieve kant zien.”

Niet vrijblijvend
Docente Maatschappijleer Suzan Buijs van 

Haemstede Barger benadrukt dat de deelname 

aan de klusactie niet vrijblijvend is. “Dit sluit heel 

goed aan bij het project Burgerschap. Voor hun 

bijdrage aan de opknapbeurt van Het Carré en 

omgeving krijgen de scholieren een beoordeling 

die meetelt voor het eindcijfer.”

Geslaagd initiatief
Op 19 april kwamen bij Haemstede Barger al de  

eerste telefoontjes binnen van omwonenden  

die enthousiast zijn over het initiatief. Namens 

Elan Wonen spreekt Maria Flohr na afloop van 

een geslaagd initiatief. “Het is fantastisch om 

scholieren op deze manier bij het wijkplan te  

betrekken. Dit verdient navolging.  

In Heemstede gaan we er in de komende jaren 

zeker mee door. Met Elan Wonen als aanjager 

kan zo’n klusactie ook in Haarlemse wijken een 

manier zijn om scholieren een bijdrage te laten 

leveren aan de leefbaarheid.”
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Rachel en Jan Schipper in de Jan van Zurenstraat, H
aarle

m

Even binnenkijken bij...
Reclamespotjes van het kattenvoermerk Felix, met een gete-

kende zwart-witte kat in de hoofdrol, gaven Rachel inspira-

tie voor de muurschilderingen in de keuken – de eerste die 

ze in de woning in de Jan van Zurenstraat realiseerde. Het 

aantal katten in de woning steeg meteen explosief, van één 

naar negen. Een ervan is echt, de andere acht zijn tweedi-

mensionaal…

Via een gastouderbureau past Rachel op enkele kinderen van nul tot vier jaar oud. Niet alleen 

de woning, ook de 17 meter diepe (!) en 5,5 meter brede tuin is zeer kindvriendelijk. Zo is er 

een zandbak, een glijbaan en heel veel speelgoed. “Bovendien is de tuin voorzien van een 

zachte ondergrond, zodat de kinderen niet hard kunnen vallen”, legt Rachel uit. “De tuin is 

meer Jans domein. Hij zou het liefst met vijvers en bloembakken aan de slag gaan, maar met 

de kinderen kan dat voorlopig niet.”

In de nieuwe fietsenstalling in de Tempelierstraat 

heeft Rachel een aantal historische muurschilde-

ringen gemaakt. Als voorbeeld dienden foto’s met 

onder andere de beroemde Blauwe Tram er op 

(waar de fietsenstalling ook naar is vernoemd). 

“Voor mij is het goede reclame”, vertelt Rachel, 

die de materiaalkosten vergoed heeft gekregen. 

“Ik heb inmiddels één nieuwe opdracht binnen, 

van de juf van Brian.” Op de foto de muurschilde-

ringen die Rachel heeft gemaakt in de kamer van 

Faylin, die de kleurrijke onderwaterwereld om 

haar heen duidelijk wel kan waarderen.

Rachel heeft geen moeite met de vergankelijkheid van haar werk. “Als we ooit 

gaan verhuizen, zullen we alle muurschilderingen moeten verwijderen.  

Ik maak er dan natuurlijk wel eerst mooie foto’s van. Als de nieuwe huurders 

ze mooi vinden, mogen we ze trouwens ook laten zitten.” Rachel voegt er 

haastig aan toe dat ze niet van plan is ooit nog te verhuizen. “We gaan hier 

nooit meer weg. Tenzij we ooit nog een hoofdprijs winnen in de Staatsloterij.” 

De kamer van Brian heeft Rachel inmiddels ook al een keer van een nieuw 

thema voorzien. “Naar aanleiding van de film ‘Cars 2’, heeft Rupsje Nooit-

genoeg op zijn verzoek plaatsgemaakt voor het thema ‘Cars’.”

Via woningruil kwamen Rachel en Jan Schipper en hun toen één jaar oude zoon Brian 2,5 jaar 
geleden vanuit de Haarlemse Slachthuisbuurt in de Jan van Zurenstraat terecht. Daar werd 
acht maanden geleden dochter Faylin geboren. Het bevalt het gezin goed in het kind-
vriendelijke wijkje tussen de Leidschevaart en het complex van voetbalvereniging Geel Wit.  
Rachel richt zich op haar grote hobby: muurschilderingen. Met acrylverf als grondstof is  
de huurwoning inmiddels opgefleurd met diverse kleurige schilderingen. Rachel krijgt veel 
complimenten én verzoeken om haar schildertalent ook in andere huizen in te zetten.

Jan (54) werkt bij Paspost  

(Paswerk) en heeft diverse  

krantenwijken.  Als Elan Nieuws 

even komt binnenkijken, is hij 

aan het werk. Op de foto hier-

boven poseert Rachel (27) met 

dochter Faylin. 

Hiernaast het schilderij dat ze 

maakte van zoon Brian. Rachel 

komt uit een kunstzinnige familie. 

Ze is autodidact. Haar motto: 

oefening baart kunst.
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Betrokken Bewoners Berichten
Bewonerscommissie Europawijk-Noord

De belangrijkste reden om de nieuwe bewoners-

commissie op te richten, was de bouw van de 

appartementengebouwen De Vlag en De Wimpel 

in de Nederlandlaan. Daardoor vestigden zich 

vorig jaar veel nieuwe bewoners in het gebied.  

De nieuwe bewonerscommissie vertegenwoor-

digt op de kop af 266 woningen. “We willen 

vooral de saamhorigheid in de buurt vergroten”, 

valt penningmeester Joke van der Meulen met de 

deur in huis. Samen met Ineke van Leeuwen en 

Ralf de Groot vormt zij het kloppend hart van de 

kersverse bewonerscommissie. “Er is hier een 

heel actieve wijkraad, die goede contacten heeft 

met de gemeente”, vertelt Ralf. “Over losse 

stoeptegels en overhangende takken hoeven we 

ons dan ook niet druk te maken, daar zorgt de 

wijkraad voor. Wij richten ons vooral op de 

sociale aspecten. 

Wijkbudget
Het wijkbudget gaat bijna helemaal op aan activi-

teiten om de samenhang in de buurt te vergro-

ten.” De bewonerscommissie trapte eind oktober 

af met een actie waarbij in enkele binnentuinen in 

totaal drieduizend bloembollen werden geplant. 

Op 14 januari 2012 volgde een nieuwjaarsbijeen-

komst in Het Buitenhof (Nederlandlaan 154).

Burendag
Inmiddels heeft de energieke bewonerscommis-

sie het initiatief genomen voor een ‘burendag’. 

Een datum is er al: 22 september 2012. “Een 

rommelmarkt, een barbecue, een springkussen 

voor de kinderen… We hebben ideeën genoeg”, 

verzekert Ineke. Maar de bewonerscommissie wil 

de kar niet alleen trekken, voegt Joke eraan toe. 

“Het moet echt iets van en voor de buurt zijn.”

De leden van de bewonerscommissie hebben 

zich ook voorgenomen om vooral ‘nieuwe 

 Nederlanders’ persoonlijk aan te schieten. 

Ralf: “Een flyer in de brievenbus is bij hen niet 

 genoeg. Je moet ze persoonlijk uitleggen wie 

je bent, wat er gaat gebeuren en dat we 

hen er ook graag bij betrekken.”

De bewonerscommissie van Europawijk-Noord:  

Joke van der Meulen, Ralf de Groot en Ineke van Leeuwen.

Maak het inbrekers lastig!

De meeste inbraken worden gepleegd door gelegenheidsinbrekers die zien dat zij op een 
eenvoudige manier uw woning kunnen binnendringen. Deze inbrekers kijken in welke 
woning zij binnen enkele seconden binnen kunnen komen en op welke plaats zij ongestoord 
hun gang kunnen gaan, zonder de kans te lopen om betrapt te worden. 

Zo verkleint u de kans op een inbraak,  
zeker als u op vakantie gaat:

• Sluit alle ramen en deuren goed af, vergeet vooral het wc-raampje en de ramen en deuren van de 

garage niet.

• Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten.

• Controleer hang- en sluitwerk op defecten.

• Laat geen geld, waardevolle papieren en/of sieraden in huis achter, maar bewaar deze veilig in een 

kluis bij de bank.

• Laat de brievenbus regelmatig legen en de post neerleggen op een plaats die van buitenaf niet 

 zichtbaar is.

• Zet tijdschakelaars op lampen en/of de radio, zodat het lijkt of er iemand thuis is.

• Laat niet zien dat u weg bent, dus plak geen briefjes op de deur.

• Laat geen touwtje uit de brievenbus hangen.

• Sluit de overgordijnen niet.

• Laat planten op hun gebruikelijke plaats staan.

• Zorg dat kostbaarheden uit het zicht zijn. 

• Laat niet via uw antwoordapparaat of via social media als  Facebook en 

Twitter weten dat u op vakantie bent. 

• Zet uw fiets en/of brommer altijd op slot, ook als deze  binnen staan.

• Vraag uw buren een oogje in het zeil te houden en laat hun weten 

waar u te bereiken bent.

• Voorzie uw waardevolle eigendommen van een uniek merkteken: 

uw postcode en uw huis nummer.

• Vul registratiekaarten in voor uw eigendommen. Deze zijn ver-

krijgbaar op de politiebureaus.  Daarmee kunt u na een eventuele 

diefstal een voudiger aangifte doen en vergroot u de kans dat 

u uw eigendommen  terugkrijgt.

Elan Wonen heeft er sinds eind 2011 een nieuwe bewoners-
commissie bij: Europawijk-Noord. De leden plantten meteen 
voorjaarsbloeiers in de binnentuinen en organiseerden een 
geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst. In de door hoogbouw 
gedomineerde buurt valt het echter niet mee om de saam-
horigheid en de betrokkenheid van de huurders te vergroten.

‘Wij willen   

vooral de 

 saamhorigheid 

vergroten’
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Info & Tips

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
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Puzzel
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal

1 voorkant  6 prooi  9 vader  13 optie  18 bestuur  19 zege  21 ondernemingsraad  23 ik  24 vangwerktuig  26 kampeer-

gerei  27 watering  28 hectare  29 verlichting  31 sprookjesfiguur  33 bijbelse figuur  34 plechtige gelofte  36 spoorstaaf  

38 riv. in Oostenrijk  39 vazal  41 naargeestig  44 afslagplaats bij golf  45 soort hond  47 wapen  48 maal  49 opstandig  

51 alstublieft  52 kluit  53 uniform  56 kuip  59 vloeibaar metaal  62 land in Midden-Amerika  65 titel  66 rots in de Rijn  

68 achterstuk v.e. altaar  70 ieder  71 bordspel  73 met behulp van  74 vorm  75 afgunst  76 liefdesgod  

77 assistent- econoom (afk.)  78 familielid  80 geestdrift  82 loods  84 mager  86 usus externus  87 Europees gebergte  

88 geleidelijke ontwikkeling  90 bosgod  91 reinigingsmiddel  92 land in Azië  93 sterrenbeeld.

Verticaal

2 ambtshalve  3 bakplaats  4 zelfkant  5 zegeteken  6 notoir  7 nachtvogel  8 droombeeld  10 brede laan  

11 metalen staafje  12 toneelspeler  13 flauwekul  14 roem  15 melkklier  16 pers. vnw.  17 drank  20 deel van Engeland  

22 pl. in Amerika  25 kreupel  26 vertaler  28 deel v.d.voet  30 pas geleden  32 water in Friesland  35 getijde  37 werkplaats  

39 insect  40 soort kers  42 tanden en kiezen  43 vlaskam  46 werkschuw  50 luidspreker  53 sleepnet  54 verbond  

55 ellende  56 alsmede  57 onbepaald vnw.  58 salonheld  59 precies  60 vroeger  61 deelstaat  62 communicatiemiddel  

63 essentie  64 armholte  67 rubidium  69 insect  72 beknopt  76 profeet  79 loflied  81 pausennaam  83 bijbelse figuur  

85 Baskische afscheidingsbeweging  87 ad acta  89 landbouwwerktuig.

De oplossing van de puzzel uit Elan Nieuws voorjaar 2011 was: warmtescan. De heer Van Lammeren uit 
IJmuiden won de Elan Wonen-taart.

Stuur de oplossing van de nieuwe puzzel vóór 30 juli naar Elan Wonen, Postbus 1646, 2003 BR  Haarlem. Mailen mag 

natuurlijk ook: mail@elanwonen.nl. De winnaar krijgt een smakelijke taart thuisbezorgd.

Huur opzeggen, hoe gaat dat eigenlijk?

U kunt de huurovereenkomst schriftelijk en mondeling 

opzeggen. Ons speciale huuropzeggingsformulier kunt 

u downloaden van onze website. De huur van woningen 

en garages kunt u met ingang van elke werkdag opzeggen. 

Dat hoeft dus niet de eerste dag van de maand te zijn. 

De opzegtermijn is minstens één maand. Na ontvangst 

van uw huuropzegging maken wij een afspraak met u 

voor een voor- en nacontrole van uw woning/garage. 

Meer informatie leest u in onze folder ‘Huur opzeggen’. 

U kunt deze folder downloaden van onze website  

www.elanwonen.nl.

Bomen in tuinen
Wilt u een boom plaatsen in uw tuin? Dan moet u goed weten hoe hoog die boom wordt. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig snoeien en beheersbaar houden van de boom. Zo kan een grote boom of een overhangende tak overlast veroorzaken voor uw buren. Uw buren kunnen u daar op aanspreken.

Nieuw telefoonnummer 
of e-mailadres? Geef het door!
Bij het afsluiten van uw huurovereen-

komst noteren wij onder andere uw  

telefoonnummer en uw e-mailadres. 

Zijn deze gegevens inmiddels gewijzigd? 

Geef het ons door. Handig voor u én 

voor ons!

Check www.meermetminder.nl
Op deze site ontdekt u wat u in úw 

situatie kunt besparen op energie.  

Kijken dus!

Niet tevreden? 
Laat het ons weten!
Wij willen het graag weten als u ergens 

ontevreden over bent, want dan kunnen 

wij daarvoor een goede oplossing zoeken. 

De meeste klachten die bij ons binnen-

komen, hebben te maken met onder-

houd of renovatie, de huurprijs, de 

huurbetaling en onze dienstverlening. 

In onze folder ‘Niet tevreden? Laat het 

ons weten!’ leest u hoe wij omgaan met 

klachten. U kunt de folder downloaden 

van onze website www.elanwonen.nl.

Combinatiespreekuur Elan Wonen en BUUV
Bewoners uit de Amsterdamsebuurten kunnen ook in 

het Broederhuis terecht voor BUUV. Dit kan tijdens het 

wijkspreekuur van Elan Wonen. Wijkcoach José de Cock 

kan samen met u kijken naar vraag en aanbod en meer 

vertellen over BUUV.

Haarlem-Oost wordt Haarlem-Oost.vandaag.nl
De digitale wijkkrant krijgt een nieuwe website:  

www.haarlem-oost.vandaag.nl. Daarmee heeft de wijkkrant 

een nieuw uiterlijk en nieuwe mogelijkheden. Buurtbewoners 

 kunnen vanaf 1 juni direct eigen nieuwtjes op de site zetten.
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Bewonersinformatie

Elan Wonen  
Postbus 1646  2003 BR Haarlem

Meesterlottelaan 301  2012 JJ Haarlem

Tel.: (023) 515 98 59

Fax: (023) 532 31 24 

E-mail: mail@elanwonen.nl

Web:  www.elanwonen.nl

Openingstijden
Maandag t/m donderdag  8.30 - 16.30 uur

Vrijdag  8.30 - 12.00 uur

Verbinding met openbaar vervoer
Ons kantoor aan de Meesterlottelaan 301 is 

 bereikbaar met bus 140 (halte Dreef) en de  

bussen 50, 51 en 90 (halte Florapark).

Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u telefonisch melden tij-

dens de openingstijden via telefoonnummer (023) 

515 98 59 (keuzetoets 1). Mailen kan ook: service-

dienst@elanwonen.nl.

Storingen aan cv-ketel
Storingen aan de cv-ketel die eigendom is van 

Elan Wonen, kunt u direct melden aan de installateur 

(zie hiervoor de sticker op het apparaat).

Verstopping riolering
Is uw riolering verstopt? U kunt direct contact op - 

nemen met Kennemer Rioolservice (023) 539 70 30.

Calamiteiten
Belt u Elan Wonen buiten de openingstijden, dan 

wordt u automatisch doorverbonden met de Meld-

kamer. Uiterste noodgevallen zoals  gesprongen 

waterleidingen, elektriciteitsstoringen, inbraak e.d. 

kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week melden. 

De Meldkamer regelt dat zo spoedig mogelijk con-

tact met u wordt opgenomen om het  

probleem te verhelpen.

Woonservice
Belgïelaan 63  2034 AW Haarlem  

Tel.: (023) 517 56 00     

Fax: (023) 517 56 56

www.mijnwoonservice.nl

Regionale Geschillencommissie
Antwoordnummer 1872  2000 WC Haarlem

Folders
Elan Wonen heeft folders over diverse onderwerpen. 

Kijk op onze website www.elanwonen.nl onder 

Nieuws & Publicaties.

Legitimatiebewijs
Wil iemand uw woning in, vraag dan altijd om een 

legitimatiebewijs. Medewerkers van Elan Wonen 

zijn verplicht om hun legitimatiebewijs te tonen als 

u daarom vraagt. Medewerkers van bedrijven die 

voor ons werken, hebben ook een legitimatiebewijs 

bij zich waaruit blijkt dat zij voor het betreffende 

bedrijf werken. Vertrouwt u het niet? Bel ons! Tele-

foonnummer (023) 515 98 59.

wijkantenne@elanwonen.nl
Naar dit e-mailadres kunt u suggesties en ideeën 

voor leefbaarheid (in uw buurt) mailen.

Hier kunt u ook woonfraude en onrechtmatige be-

woning melden.

Regelmatig te huur!
Elan Wonen heeft regelmatig woningen te huur die 

u direct kunt huren. Dit zijn woningen in de vrije 

huursector. Heeft u interesse in een woning in het 

duurdere segment? Kijk dan op www.elanwonen.nl 

> ik zoek > vrijesectorhuurwoningen.

Ideeën zijn welkom
Wij ontvangen graag onderwerpen en tips voor 

Elan Nieuws. U kunt u ook aanmelden voor de ru-

brieken ‘Even binnenkijken bij …’, ‘In de spotlight’ 

en ‘Zo was het … jaar geleden’. U kunt mailen naar 

mail@elanwonen.nl.

Attentie
Wij vergoeden nooit reparaties, waarvoor 
wij zelf geen opdracht hebben gegeven. 
Neem dus altijd contact op met onze  
Servicedienst en bel nooit zelf een loodgieter 
of aannemer.                                     


