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Jaarrond vakantiegevoel
Als dit nummer van Elan Nieuws verschijnt, zijn mijn vrouw en ik net 

terug van vakantie. We gaan dit jaar naar Toscane, een prachtige streek 

waar we een vakantiewoning hebben gehuurd. Ik ken mezelf en weet dat 

mijn gedachten, tussen het luieren en onthaasten door, af en toe zullen 

afdwalen naar Elan Wonen en haar klanten. Ik zal daar in Toscane 

ongetwijfeld nog even terugdenken aan woensdag 9 maart. Op die dag 

vonden er in Hotel Haarlem-Zuid twee bijeenkomsten plaats. In één zaal 

had Elan Wonen in samenwerking met de Woonbond een bijeenkomst 

belegd voor alle bewonerscommissies. In een andere ruimte kwam het 

klantenpanel van onze woningen in de Nederlandlaan bijeen. Ik heb  

mij van beide bijeenkomsten op de hoogte gesteld en kreeg daar geen 

spijt van. Onder leiding van medewerkers van de Woonbond dachten 

vertegenwoordigers van de bewonerscommissies van Elan Wonen in de 

ene zaal op een open en constructieve manier na over nieuwe, moderne 

manieren van bewonersparticipatie. Zoals Lagerhuisdebatten met 

bewonersgroepen en werken vanuit een bepaald thema met buurtpanels. 

In de andere zaal lieten de leden van het klantenpanel zich op een 

positiefkritische manier uit. Onder meer over de comfortabele levens-

loopbestendige nieuwbouw met veel lichtinval en riante balkons in de 

Nederlandlaan. Aangedragen verbeterpunten waren de bediening van de 

centrale toegangsdeur en informatie over de satellietontvangst. Daar-

naast werd de vraag opgeworpen of alle Woonkeur-voorzieningen ook 

daadwerkelijk door bewoners gewenst zijn. Conclusie: er is heel veel goed 

gegaan, maar er zijn ook onderdelen die de volgende keer beter kunnen. 

En reken maar dat dit ook gaat gebeuren. Net als de andere medewerkers 

van Elan Wonen die in Hotel Haarlem-Zuid aanwezig waren, was ik na 

afloop zeer enthousiast. Zulke sessies met gedreven, betrokken huurders 

zijn zeer inspirerend en motiverend. Ze laten ook zien dat Elan Wonen de 

wensen en ideeën van haar huurders uiterst serieus neemt. Zoals gezegd: 

in Toscane zal ik er vast nog wel eens aan terugdenken. Het ultieme 

vakantiegevoel ontstaat bij mij altijd door een combinatie van een heerlijk 

klimaat en een mooie (verblijfs)omgeving. Aan het weer kunnen we als 

woningcorporatie niets doen, al zorgen we er met 

steeds energiezuiniger woningen wel voor dat de 

aarde minder snel opwarmt en een comforta-

bel binnenklimaat betaalbaar blijft. Ik hoop 

dat Elan Wonen met mooie woningen in 

leefbare buurten wel een bijdrage levert 

aan uw permanente, jaarrond vakantie-

gevoel. Ik wens u zowel uit als thuis een 

goede zomervakantie!

Grischa Lowinsky,

directeur
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De deelnemers aan de Solar Tour 2011 waren onder de indruk van de alternatieve 

energietoepassingen in de Nederlandlaan.
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Solar Tour 2011  
doet Nederlandlaan aan 

In opdracht van het ministerie van Econo-

mische Zaken, Landbouw en Innovatie 

organiseerde Agentschap NL in mei vier 

excursietours langs interessante Nederlandse 

zonne-energieprojecten. 

Het door Elan Wonen duurzaam en milieu-

bewust ontwikkelde nieuwbouwproject van 

tachtig appartementen, maakt deel uit van  

de excursietour. In de Nederlandlaan kregen 

de deelnemers tijdens het projectbezoek  

een rondleiding en een presentatie over de 

alternatieve energietoepassingen die in het 

project zijn geïntegreerd. Zo werd onder meer 

uitgelegd dat door ondergrondse warmte-

Het was dinsdag 10 mei druk op de daken van de twee appartementengebouwen in de Nederlandlaan in 
Haarlem. Medewerkers van woningcorporatie Elan Wonen gaven de 35 deelnemers aan de Solar Tour 2011 
een rondleiding in én op de gebouwen De Vlag en De Wimpel.

opslag en een Energydak, de CO2-uitstoot 

sterk is gereduceerd. Toepassing van deze 

duurzame technieken levert bij dit project een 

vermindering van het totale energieverbruik 

op van ruim zeventig procent. Ook hebben  

de nieuwe appartementen nu het zuinigste 

energielabel. “Het zou geweldig zijn als dit 

soort alternatieve energietoepassingen op 

grote schaal in Nederland navolging krijgt”, 

aldus een van de deelnemers aan de Solar 

Tour 2011. 

Meer informatie?
Kijk op www.solartour2011.nl.
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We weten het allemaal: een beter milieu 
begint bij jezelf. Daarom scheiden we afval 
en brengen we glas en papier naar de 
daarvoor bestemde bakken. Maar weten we 
eigenlijk wel hoeveel stroom onze apparaten 
verbruiken? 

Om onze (nieuwe) bewoners een handje te 

helpen, reikt Elan Wonen bij het betrekken van 

een nieuwe woning energiekostenmeters uit. 

Ook bewoners van woningen waar grootonder-

houd plaatsvindt, bieden we een energiekosten-

meter aan. Met deze meter kan eenvoudig het 

verbruik van apparaten worden gemeten en waar 

mogelijk energie (en geld!) worden bespaard.  

Energiekostenmeter:  
      meten is weten!

Gezamenlijke inkoop 
                        energie via

Elan Wonen heeft samen met meer dan 
honderd andere woningcorporaties de inkoop 
van energie gebundeld via  WoonEnergie. 

Dit is een organisatie die lage tarieven bedingt bij 

de energieleveranciers en de korting direct aan u 

doorspeelt. Met succes. Want WoonEnergie 

behoort tot de drie goedkoopste in de markt 

van vergelijkbare aanbiedingen. Meer dan 1200 

huurders van Elan Wonen zijn inmiddels over-

gestapt naar WoonEnergie. Overstappen is 

vrijblijvend.

Voordelen van WoonEnergie:
•  Lage tarieven en een uitstekende service.

•  Per product één rekening voor levering  

en transport.

•  Groene stroom voor de prijs van gewone stroom.

•  Altijd een gunstig verlengingsaanbod,  

dus geen stilzwijgende verlenging.

Meer weten over WoonEnergie? 
Ga naar www.woonenergie.nl voor de actuele 

tarieven  en bereken zelf uw voordeel met de  

handige prijsvergelijking. 

Elan Wonen heeft zich verbonden aan 

Haarlem Klimaatneutraal. Zo dragen we 

een steentje bij aan een beter milieu en 

een prettige woonomgeving. De energie-

kostenmeter is een van de maatregelen 

die tot een verminderd energieverbruik 

moeten leiden. Goed voor het milieu en 

goed voor uw portemonnee! Wilt u meer 

weten over Haarlem Klimaatneutraal? 

Kijk dan eens op www.degroenemug.nl.



kunstenaars en kinderen met een meervoudige 

beperking. Het pand wordt eind dit jaar gesloopt, 

waarna de nieuwbouwwerkzaamheden in de loop 

van 2012 kunnen starten. Heemstede krijgt er 

dan een aantrekkelijk woonmilieu naast het 

Oude Slot bij, dat wordt gekenmerkt door veel 

water, licht en groen.
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Bent u geïnteresseerd in nieuwbouw
project De Slottuin? Kijk dan eens op 
www.deslottuinheemstede.nl.

Johan Remkes en burgemeester Marianne Heeremans 

bekijken samen met Grischa Lowinsky de nieuwbouwplannen 

voor de Slottuin.

Op 18 maart bracht de Commissaris van 
de  Koningin, Johan Remkes, een bezoek aan 
de gemeente  Heemstede. Op verzoek van 
het college van B&W toonde Elan Wonen 
in het voormalige Nova College aan de   
Ir. Lelylaan in Heemstede de nieuwbouw
plannen voor dit terrein. 

Momenteel ontwikkelt Elan Wonen op deze 

locatie nieuwbouwproject De Slottuin.  

In dit hoogwaardige, gevarieerde plan komen 

30 grondgebonden woningen en 65 appartementen 

(koop en huur). Op het terrein staat nu nog een 

oud schoolgebouw, dat onderdak biedt aan 

De Slottuin: 
nieuwbouwplan met veel water, licht en groen
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Elan Wonen wilde graag van de bewoners horen 

hoe zij hun woning in het nieuwbouwcomplex 

ervaren en hoe zij terugkijken op de periode van 

Bewoners Nederlandlaan aan het woord

Op woensdag 9 maart vond het klanten
panel Nederlandlaan plaats. Die avond 
kwamen twaalf enthousiaste paneldeel
nemers bijeen om te praten over hun nieuw
bouwwoning in de woongebouwen De Vlag 
en De Wimpel in de Nederlandlaan. 

nieuwbouw, oplevering en het betrekken van de 

nieuwe woning. De bijeenkomst leverde veel 

informatie en nuttige tips op. Zo leerden we 

onder meer dat bewoners behoefte hebben aan 

duidelijke informatie als er vloerverwarming 

wordt toegepast. Ook hoorden we een aantal 

technische punten die we kunnen ver-

beteren en in toekomstige projecten 

kunnen meenemen.

Elan Wonen organiseert twee à drie keer per jaar een klantenpanel. Zo’n panel bestaat uit een groep huurders die 

zijn mening geeft over een bepaald onderwerp. Met de uitkomsten van een klantenpanel kunnen we klantgerichter 

werken. Het panel levert ons namelijk belangrijke informatie op, die we gebruiken om onze dienstverlening af te 

stemmen op de wensen van onze klanten. De samen stelling van het panel en de onderwerpen wisselen per keer.



Zo was het... 
  60 jaar geleden
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Miek Frentz (95) woont al zestig jaar in de brede 
Eksterlaan in HaarlemNoord. Haar toenmalige 
echtgenoot Henk Frentz zette op 14 oktober 1951 zijn 
handtekening onder een huurovereenkomst met 
woningbouwvereniging Onze Woning. De huurprijs: 
7,70 gulden per week, exclusief geiser.

De entree van het echtpaar Frentz op de krappe Haarlemse 

huurwoningmarkt ging niet zonder slag of stoot. “Na vier 

jaar wachten op een eigen woning, kregen we eerst een 

woning aangeboden aan de zuidkant van de Eksterlaan”, 

herinnert mevrouw Frentz zich als de dag van gisteren. 

“Maar met twee kinderen en een derde op komst, had dat 

huis een slaapkamer te weinig. We konden een ruimere 

woning krijgen, aan de noordkant van de Eksterlaan, maar 

dan moesten we nog wel anderhalve maand geduld hebben. 

Want die woning werd als bouwkeet gebruikt. ‘We wachten 

al vier jaar op een woning, die zes weken kunnen er ook nog 

wel bij’, heb ik toen gezegd.”

Prettige woning
En zo geschiedde: die zes extra weken wachten vormden 

de opmaat van een onafgebroken huurperiode die anno 

2011 nog steeds niet afgelopen is. Tot zijn overlijden in 

maart 1991, deelde mevrouw Frentz met haar eerste man 

lief en leed in de Eksterlaan. Woningbouwvereniging  

Onze Woning werd Elan Wonen. En het huurbedrag liep 

uiteraard gestaag op en wordt tegenwoordig per maand 

betaald, in euro’s. “Ik heb nooit de behoefte gehad om te 

verhuizen”, legt mevrouw Frentz uit. “Het is een prettige 

woning, met een kleine voortuin en een mooie achtertuin. 

Onlangs is er een nieuwe keuken ingekomen. Een deel 

daarvan hebben we zelf betaald. Daardoor voldoet hij 

helemaal aan onze wensen.”

Geen spijt
Mevrouw Frentz trouwde in 1993 met Karel Frentz (90), 

de broer van Henk. Hij was in augustus 1991 weduwnaar 

geworden en verhuisde voor zijn nieuwe vrouw, die zelf 

Rotterdamse van geboorte is, helemaal van Emst 

 (gemeente Epe) naar Haarlem. Van die keuze heeft hij 

geen seconde spijt gehad. “Ik voelde me hier eigenlijk 

meteen thuis. En dat doe ik achttien jaar later nog steeds.”

In de woonkamer van het echtpaar Frentz herinneren 

diverse felicitatiekaarten en boeketten aan het feest in 

Hotel Haarlem-Zuid, dat begin mei werd gegeven ter  

ere van de 95e verjaardag van mevrouw Frentz en de  

90e verjaardag van de heer Frentz. “Er waren zeventig 

gasten. Het was een mooi feest. We zijn inmiddels alweer 

achttien jaar getrouwd en hebben het goed samen.  

Alleen is per slot van rekening ook maar alleen.” 

‘Ik heb nooit de 

behoefte gehad om 

te verhuizen’

Karel en Miek Frentz wonen nog steeds fijn in de Eksterlaan in 

Haarlem-Noord.



Eerst even dit: die elektrische scooters zijn 

natuurlijk heel duurzaam en passen goed bij  

de duurzame corporatie die Elan Wonen ook wil 

zijn. Maar, vrij naar Johan Cruijff, ieder voordeel 

heeft ook z’n nadeel. “Je hoort ze niet aan-

komen”, verzucht Theo, wijkbeheerder in de 

Amsterdamsebuurt, de Slachthuisbuurt en 

Spaarnoog. Gerard, wijkbeheerder in de 

 Boerhaavewijk en de Europawijk in Haarlem  

en De Komeet in IJmuiden, knikt. “Fietsers 

 schrikken zich vaak wezenloos als wij ze opeens 

inhalen op onze scooter. Het is echt wennen,  

ook voor ons.”

‘Mede dankzij ons moet het schoner, veiliger én gezelliger worden in de wijken’

Onder het motto ‘Werk aan de Wijk!’ is Elan Wonen gefocust 
op een goed leefklimaat in de wijken en buurten waar 
huurders van de woningcorporatie wonen. Bij het wijkgericht 
werken is een belangrijke rol weggelegd voor zes wijkbeheer
ders, die zich sinds 1 januari op elektrische scooters verplaat
sen binnen het werkgebied van Elan Wonen. Theo Zandstra 
en Gerard van Gelder lichten hun drive toe.

Niets dan lof
Verder niets dan lof voor de elektrische scooters 

die uiteindelijk natuurlijk maar een hulpmiddel 

zijn voor de zes wijkbeheerders. Samen met 

zes wijkcoaches spelen ze een belangrijke rol 

bij de uitvoering van het wijkgerichte werken 

dat Elan Wonen heeft omarmd. Ze vormen het 

gezicht van de woningcorporatie, het aan-

spreekpunt voor huurders met vragen of 

klachten.

Maar als iemand een grote rotzooi maakt in  

de portiek of op het balkon, zullen ze op hun 

beurt niet schromen om hem of haar daarop aan 

te spreken. “Als er echt een probleem is, gaan  

we er met zijn tweeën op af”, legt Gerard uit. 

“Dat maakt toch net even meer indruk.”

Niet dat Theo en Gerard tot dusver vervelende 

ervaringen hebben opgedaan. “Tokkies houd je 

altijd, maar de meeste mensen zijn voor rede 

 vatbaar”, vindt Theo. “Het is ook net hoe je er 

zelf instaat, hoe je mensen benadert. Vliegen 

vang je met stroop, niet met azijn. Je kunt heel 

veel bereiken door je als wijkbeheerder vriende-

lijk, correct en behulpzaam op te stellen.” 

Duidelijk herkenbaar
Met hun bestickerde scooters en Elan Wonen-

bedrijfskleding zijn de wijkbeheerders duidelijk 

herkenbaar. Theo: “Als iemand me tijdens het 

wekelijkse spreekuur of op straat aanschiet  

Wijkbeheerders leveren op 
elektrische scooters bijdrage 
aan beter leefklimaat

‘ Je kunt heel veel bereiken door  

je als wijkbeheerder vriendelijk,  

correct en  behulpzaam op te stellen’  
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Interview

met een technisch probleem, bel ik ter plekke onze 

Servicedienst op. Diegene weet dan dat er aan 

wordt gewerkt, dat ik me voor hem of haar inzet.”

Belangrijk, valt Gerard hem bij, want de wijk-

beheerders kunnen het niet alleen. “Het is de 

bedoeling dat we het met zijn allen doen. Samen. 

Mensen moeten zelf ook een bijdrage leveren 

aan een schone, hele en veilige wijk. Dat begint 

ermee dat je de boel netjes houdt. Een nette wijk 

is een veilige wijk.” 

Nu het eerste halfjaar van ‘Werk aan de Wijk!’ 

erop zit, durven de wijkbeheerders de eerste 

voorzichtige conclusies te trekken. “Het is een 

leerproces”, vindt Gerard. “We zijn midden in  

de winter begonnen. Je komt dan op straat veel 

minder mensen tegen. De laatste maanden, 

met het mooie voorjaarsweer, is dat heel anders. 

We worden herkend. Mensen groeten je.  

De meesten zijn volgens mij blij dat wij er zijn.” 

Theo knikt: “Het moet groeien. Omdat je de 

wijken en de mensen die er wonen nog niet goed 

kent, was ik in de beginfase liever met tweetallen 

de wijken in getrokken. Juist die eerste maanden 

valt er heel veel winst te behalen, dan bereik je 

met z’n tweeën toch net even meer.”

Gezelliger en gemoedelijker
Toch is Gerard ervan overtuigd dat de eerste 

resultaten al zichtbaar zijn. “Ik zei net dat een  

nette wijk een veilige wijk is. Maar een nette wijk  

is ook een gezellige wijk. Ik hoop en denk echt  

dat het mede dankzij onze inzet ook weer wat 

gezelliger en gemoedelijker wordt in de wijken.” 

Theo: “Een score van honderd procent zullen we 

nooit halen. Als ik aan het eind van dit jaar bij wijze 

van spreken op veertig procent zit, zal ik al heel 

tevreden zijn. Want dan kan ik volgend jaar 

proberen om de lat weer een stuk hoger te leggen.”

Wijkbeheerders Gerard van Gelder (links) en Theo Zandstra, met op de achtergrond hun collega’s.
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Vanaf 1 juli 2011 gaan deze Wijkpunten van start. Het is dan 

mogelijk dat u de wijkcoach op dit Wijkpunt ontmoet tijdens een 

spreekuur of dat u bijvoorbeeld een praatje maakt als u ze toevallig 

tegenkomt op hun ronde door de wijk. Hieronder een overzicht 

van de zes Wijkpunten, plus de bijbehorende wijkcoach  

(bovenste foto’s) en wijkbeheerder (onderste foto’s).

Werken aan de wijk…

HaarlemWest
Wijkpunt:   

 Steunpunt voor Ouderen,  

Van Oosten de Bruynstraat 60 

in Haarlem

Spreekuur:  

iedere donderdag van  

14.00 uur - 16.00 uur

Wijkcoach:  

Mirjam Sonneveld

Wijkbeheerder:

Rob Neeskens

HaarlemOost
Wijkpunt: 

De Hamelink,  

Noormannenstraat in Haarlem

Spreekuur:

iedere even week op dinsdag 

van 14.00 uur - 16.00 uur

Wijkpunt: 

 Broederhuis, Nagtzaamplein  

in Haarlem

Spreekuur:

iedere oneven week op dinsdag 

van 14.00 uur - 16.00 uur

Wijkcoach:

José de Cock

Wijkbeheerder:

Theo Zandstra

HaarlemNoord 
Wijkpunt: 

Delftrijk, Generaal Spoorlaan 2  

in Haarlem

Spreekuur:

iedere woensdag van  

9.00 - 10.30 uur

Wijkcoach:

Joke van Camerijk

Wijkbeheerder:

Cor van Essen

Om een goed beeld te krijgen van wat leeft 
in onze buurten en wijken, is het goed om 
geregeld in de wijken aanwezig te zijn. 
Onderdeel van het wijkgericht werken van 
Elan Wonen is daarom dat de wijkcoaches 
van Elan Wonen een ‘Wijkpunt’ krijgen in 
hun wijken.
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werken in de wijk!

SchalkwijkZuid
Wijkpunt: 

kantoor huismeester,  

flat Bergvennen in Haarlem

Spreekuur:

iedere maandag van  

13.00 uur - 15.00 uur

Wijkcoach:  

Casper de France

Wijkbeheerder: 

Saladin El Haddad

SchalkwijkNoord
Wijkpunt: 

Ekamastraat 5 in Haarlem

Spreekuur:

iedere dinsdag van  

9.00 uur - 10.00 uur

Wijkcoach:

Dirk van Duijn

Wijkbeheerder:

Gerard van Gelder

Heemstede
Wijkpunt: 

 kantoor Wijken & Buurten,  

flat Blauwmees, Zeelandlaan  

in Heemstede

Spreekuur:

iedere donderdag van  

9.00 - 11.00 uur

Wijkcoach:  

Maria Flohr

Wijkbeheerder:

Alexandar Petrovic
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Meldpunt overlast in Heemstede

Bij het ‘Meldpunt overlast’ kunt u melding  

maken van gevaar en schade in de openbare  

ruimte. Denkt u hierbij aan defecte straat-

verlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

 kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) 

of het openbaar groen. Meldingen worden in 

p rincipe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en 

 geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort 

 meldingen is het belangrijk dat u altijd eerst 

 contact opneemt met de politie. Bel hiervoor 

naar de meldkamer van de politie: 0900-88 44 

(in gevallen van acute nood belt u het alarm-

nummer 112). Als de overlast structureel is en u 

vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende 

resultaat heeft, neem dan contact op met het 

meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw 

melding  afstemmen met de betrokken instanties 

en u van de voortgang op de hoogte houden.

Woont u in Haarlem? Dan kunt u meldingen over de openbare ruimten en woon  omgeving  

kwijt op de site van de gemeente Haarlem:

www.haarlem.nl > mijn wijk > meer over de stad > melding leefomgeving.
Op een plattegrondje van de gemeente kunt u direct zien of uw melding al door iemand anders 

is gedaan. Bekijkt u dit voordat u de melding doet.  

Op de site staat precies hoe dit in z’n werk gaat.

Heeft u geen computer? Dan kunt u uw melding ook telefonisch doorgeven.  

Telefoonnummer (023) 511 511 5.

Wist u dat de gemeente Heemstede één 
centraal meldpunt heeft voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van 
bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website 

van de gemeente: www.heemstede.nl.

Maak gebruik van het speciale meldformulier  

op de website (rubriek: Wonen en woon-

omgeving > Meldpunt overlast). Wanneer u  

uw e-mailadres invult, wordt u op de hoogte 

 gehouden van de afhandeling. 

(023) 548 57 62
Heeft u geen toegang tot internet?  

Bel dan tijdens de openingstijden het meld-

nummer van de gemeente. Het Meldpuntoverlast 

is  bereikbaar op maandag t/m donderdag van  

8.30-17.00 uur en vrijdag van 8.30-13.00 uur. 

 Buiten deze tijden en in het weekend wordt u 

doorgeschakeld naar een telefoonbeantwoorder. 

Het nummer is (023) 548 57 62.
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Alles wat in de gootsteen wordt gegooid of door 

de wc wordt gespoeld, komt in het riool terecht. 

In de meeste gevallen is het riool daar ook voor 

bedoeld, maar in sommige gevallen juist niet. 

En dan is dat schadelijker dan u denkt. Vet stolt 

en doekjes hopen op. Dit leidt tot verstop pingen 

bij de woning die vaak alleen door een ont-

stoppings bedrijf verwijderd kunnen worden. 

Ook verderop in het riool kunnen problemen 

ontstaan, zoals vastgelopen pompen en ver-

stopte roosters. En sommige chemische stoffen, 

zoals medi cijnen en verf, zijn niet of nauwelijks  

uit het water te verwijderen.

Ruimte, comfort én uitzicht op de haven!
En dat allemaal op een steenworp afstand 

van de Binnenweg, dé winkelstraat van 

Heemstede. Dat bieden de 39 nieuwe 

comfortabele appartementen die samen 

woongebouw Dreef vormen in het 

 Water torenplan in Heemstede.

Heeft u interesse in deze appartementen 

en wilt u graag op de hoogte worden 

 gehouden over dit project? 

Kijk dan op de website www.elanwonen.nl  > 

huren/kopen > per direct te huur. Of bel met 

Daniëlle Heeren van onze afdeling Wonen, 

telefoon (023) 515 98 90.

Dreef: eigentijds huren op een
                             unieke locatie!

Het riool: 
wat mag wel en wat mag niet?

Met deze editie van Elan Nieuws sturen we daarom de kaart ‘Het riool: wat mag wel en wat 
mag niet?’ mee. Als u deze kaart in uw meterkast hangt, is hij altijd binnen handbereik.
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Josien woont alweer veertien jaar in de ruime 

huurwoning van Elan Wonen, die gelegen is aan 

een van de twee prachtige plantsoentjes langs de 

Kleverlaan. “Toen we hier drie maanden woon-

den, stond er op een dag een man op de stoep. 

Hij had hier in de oorlog ondergedoken gezeten, 

samen met onder anderen Joop Sigmond die 

nog steeds in de buurt woonde en getrouwd was 

met de dochter van degene die deze woning in 

de oorlog huurde. Hij vroeg of hij nog eens een 

kijkje mocht nemen op zolder. Dat was uiteraard 

geen probleem. We waren verrast en vonden het 

spannend.”

Verborgen luik
Op zolder bleek in een 

ingebouwde klerenkast een 

verborgen houten luik te 

zitten, dat toegang verschafte 

tot een lange, lage ruimte 

onder het schuine dak waar 

zich tijdens razzia’s meerdere 

onderduikers konden verstop-

pen. Nadat Josien heeft 

voorgedaan hoe je op handen 

en voeten de verborgen 

ruimte in en uit kunt kruipen, 

wijst ze op een touwtje dat 

‘Waar ooit onderduikers zaten, 
spelen Meike en Linde nu verstoppertje’

Met allerlei verborgen ruimten is de uitgestrekte zolder van de huurwoning van Josien 
Douma in de Kleverlaan een waar speelparadijs voor haar dochters Meike (10) en Linde (13). 
Waar zij verstoppertje spelen en hutten bouwen, zaten in de Tweede Wereldoorlog onder
duikers. Tijdens het schilderen ontdekte Josien onlangs een nieuwe tastbare herinnering 
aan deze bange periode in de Nederlandse geschiedenis.

boven het luik uit de houten wand steekt. 

“Ik ontdekte het toen ik een half jaar geleden de 

zolder aan het schilderen was. Het touwtje is 

verbonden met een metalen sigarettendoosje 

van een Duits merk. Er bleken alleen een paar 

blanco witte papiertjes in te zitten. Geen geld, 

nee, dat zou helemaal mooi zijn geweest. Het is 

trouwens een wonder dat Meike en Linde het 

touwtje nooit hebben ontdekt. Want ze hebben 

hier heel wat afgespeeld.”

Extra dimensie
De huurwoning van Josien maakt deel uit van 

een complex van 52 ‘middenstandswoningen’, 

dat in de jaren twintig van de vorige eeuw werd 

gebouwd door de Coöperatieve Woningbouw-

vereeniging Onder Dak. De stijl is die van de 

Amsterdamse School, de architect was  

J. Roodenberg. De bijzondere geschiedenis van 

de ruime woning heeft de belangstelling van 

Meike en Linde voor de Tweede Wereldoorlog 

aangewakkerd. “Meike heeft er op school zelfs 

een spreekbeurt over gehouden”, vertelt Josien, 

terwijl ze nog eens rondkijkt op haar eigen 

zolder. “Geen idee hoeveel mensen hier al met al 

hebben gezeten in de oorlog. De wetenschap dát 

ze zich hier hebben verborgen voor de Duitsers, 

geeft toch een extra dimensie aan dit huis.”

Josien Douma doet voor hoe je op handen en voeten via de klerenkast de verborgen 

ruimte in en uit kunt kruipen.
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De geheel gerenoveerde en opgeknapte Provinciënwijk in 
 Heemstede is woensdag 1 juni officieel opge leverd met een 
afsluitende rondgang door de wijk. De wethouders Kuiper 
en Van de Stadt en een aantal ambtenaren liepen samen 
met directeur Grischa Lowinsky en medewerkers van 
Elan Wonen over de nieuwe stenen rode loper door de wijk.

Vanaf 2005 is de wijk grondig opgeknapt. Allereerst pakte  

Elan Wonen de flatwoningen aan. Daarna was het dorpsachtige 

laagbouwdeel aan de beurt voor een grootonderhouds- en 

 renovatieklus. Tot slot realiseerde Elan Wonen in de onderbouw 

van drie flatgebouwen verschillende wijkvoorzieningen zoals een 

kinderdagverblijf, naschoolse opvang, een dagopvang voor 

ouderen en een ZOED (Zorg Onder Een Dak).

Toen dat allemaal achter de rug was, begon de gemeente 

 Heemstede aan een opknapbeurt voor de buitenruimte. 

Rondgang door 
Provinciënwijk

Zo werd de riolering vervangen, werden de 

straten opnieuw ingericht of verbeterd (nieuwe 

beplanting, bomen en lichtmasten) en werd er 

een doorgang gemaakt naar de Raadhuisstraat. 

Deze verbinding is herkenbaar gemaakt met 

een stenen rode loper.

W
ethouder Christa Kuiper wandelt m

et het gezelschap over de stenen rode loper.

De heren Damen, Van de Stadt en Lowinsky bekijken de gerenoveerde woningen.
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Suzanne met een van de 

kinderen in de kleurige binnentuin 

van De Wollewei. “Nadat Ons Tweede 

Huis het besluit had genomen een kinderdiensten-

centrum in Haarlem te openen, zijn we op zoek gegaan naar 

een geschikte locatie. Twee jaar geleden kwam het voormalige 

kantoor van Elan Wonen op onze weg. Ik moest er eerst wel even 

doorheen kijken. Het was heel donker, met veel kantoortjes. 

In goed overleg met Elan Wonen is het gebouw helemaal 

 verbouwd. Het heeft een complete metamorfose ondergaan.  

In feite is alleen de balie blijven staan. Het resul  taat is fantastisch: 

licht, ruim, kleurig, knus en voorzien van alle voorzieningen die we 

nodig hebben.” “Elan Wonen heeft een informatiebijeenkomst 

gehouden voor de huurders die boven De Wollewei wonen”,  

blikt Suzanne terug. “De reacties waren erg positief.”

   

Alleen de ontvangstbalie is nog 
herkenbaar. Verder heeft het voor
malige kantoor van Elan Wonen aan 
de Zijlweg in Haarlem een complete 
metamorfose ondergaan. 
Het  gebouw wordt verhuurd aan 
kinderdienstencentrum De Wollewei. 
Manager Suzanne Jenkins leidde 
Elan Nieuws met gepaste trots rond.

Kinderdienstencentrum De Wollewei is een van de vestigingen van Ons Tweede Thuis, een organisatie ten 

dienste van mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke handicap.     

De Wollewei is een plek waar kinderen van nul tot achttien met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke, 

zintuiglijke of meervoudige handicap overdag heen kunnen gaan. De kinderen krijgen een ontwikkelingsgericht 

aanbod en kunnen daarbij onder andere gebruikmaken van een zwembad, een gymzaal, een buitenruimte en een 

snoezelruimte. De Wollewei ligt in het centrum van Haarlem en werd op 2 april 2011 officieel geopend door 

wethouder Jan Nieuwenburg. Ons Tweede Thuis bestaat sinds 1967 en is behalve in Haarlem ook werkzaam 

in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer,  Ouder-Amstel en Uithoorn.

De Wollewei, in het voormalige kantoor van Elan Wonen

Even binnenkijken bij...
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De Wollewei 

 beschikt ook over 

een klein zwembad. 

De temperatuur van 

het water is 34 °C, 

de temperatuur in 

de ruimte is 32 °C. 

Zowel in het gebouw als in de goed afgeschermde 

binnen(speel)tuin, waar de kinderen kunnen spelen, 

herinneren schilderijen en tekeningen van dieren en 

planten aan De Wollewei. Suzanne: “De groepen zijn niet 

alleen herkenbaar aan een eigen kleur, maar hebben ook 

een naam die ontleend is aan het boek van Godfried 

Bomans. Zoals ‘De Pinksterbloem’ en ‘Het Hommelhof’. 

Bij de entree willen we een schilderijlijst maken, zodat je 

als het ware schilderij De Wollewei binnenstapt. Net als 

Erik in het boek van Godfried Bomans.” 

De naam ‘De Wollewei’ is afkomstig uit het boek 

‘Erik of Het klein insectenboek’ van de bekende 

Haarlemse schrijver Godfried Bomans. Het boek 

is gebaseerd op het schilderij De Wollewei. 

Het hangt op de eerste verdieping van het 

kinderdienstencentrum, waar zich de kantoor- 

en vergaderruimten bevinden. 

De Wollewei telt vijf groepen, die herkenbaar zijn aan verschillende kleuren: 

rood, geel, blauw, groen en oranje. Het maximale aantal kinderen per groep 

is zeven. “Elk kind heeft een eigen dagprogramma, zowel indivi dueel als 

met een groep”, legt Suzanne uit. “De kinderen zijn hier minimaal twee 

halve dagen en maximaal vijf hele dagen per week. Geen dagprogramma is 

hetzelfde. We bieden maatwerk, met behulp van onder anderen gedrags-

deskundigen, een gespecialiseerde arts,  para medici als een logopedist, een 

fysiotherapeut, een ergotherapeut en spel- en muziekbegeleiders.”
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Betrokken Bewoners Berichten

“Als huurders van Elan Wonen iets willen 

organiseren wat de leefbaarheid in een buurt  

of wijk ten goede komt, ondersteunen wij dit van 

harte”, legt wijkcoach Joke van Camerijk uit. 

“Bewoners kunnen een beroep doen op ons 

‘leefbaarheidsbudget’. In dit geval voldeed het 

initiatief aan de criteria, zoals het stimuleren van 

buurtcontacten. En dus hebben we het verzoek 

gehonoreerd. De gemeente Haarlem heeft 

overigens ook zo’n soort potje, het zogenoemde 

‘bewonersinitiatievenpotje’. Ook daaruit worden 

dit soort initiatieven gefinancierd.”

Het appartementencomplex in de P.C. Boutensstraat in Haarlem werd dit voorjaar tien 
jaar bewoond. Voor de bewoners was dat reden om een feestje te organiseren, waarop 
oud bewoners ook van harte welkom waren. Elan Wonen stelde geld beschikbaar om de 
 happening op zaterdagavond 26 maart mogelijk te maken.

Feestje voor  bewoners P.C. Boutensstraat

Shantykoor
De initiatiefnemers Thea Bouma, Corrie Koeken-

bier en Joke de Rijk, hadden het allemaal goed 

georganiseerd in het speeltuinzaaltje van 

speeltuin Delftwijk aan het Arthur van Schendel-

plantsoen. Zo was er niet alleen een borrel en 

een koud buffet geregeld, maar ook muziek. 

Shantykoor De Raddraaiers zorgde voor een 

sfeervolle muzikale avond. Al met al kunnen de 

bewoners terugkijken op een gezellige avond, 

waar de onderlinge banden weer flink zijn 

aangehaald. Op naar de volgende tien jaar!

De (oud) bewoners van het appartementencomplex in de P.C. Boutensstraat brengen in het zaaltje van speeltuin Delftwijk een 

toast uit op het 10-jarig jubileum.



Na een zware operatie die gelukkig goed 

verlopen is, ben ik blij dat ik mij als 

voorzitter van de bewonersraad van 

Elan Wonen in Elan Nieuws eindelijk 

weer tot u kan richten. Ik wil eerst even 

met u terugblikken op twee workshops 

die op 1 en 9 maart 2011 gehouden 

zijn in Hotel Haarlem-Zuid. Op beide 

avonden werd in twee groepen bespro-

ken welke participatievormen goed 

zouden kunnen passen bij het wijk-

gericht werken waar Elan Wonen zich 

sterk voor maakt. Daarnaast kwam de 

vraag aan de orde hoe je bewoners 

actief kunt betrekken bij de leefbaarheid 

in de wijk.

Laat ik vooropstellen dat ik het wijk-

gericht werken van Elan Wonen een heel 

goed initiatief vind. En ook het idee voor 

de workshops was prima. Jammer 

genoeg liet de uitvoering door mede-

werkers van de Woonbond een beetje 

te wensen over. De workshop die ik heb 

bijgewoond, leverde niet zo heel veel 

concrete ideeën op.

Gelukkig komt er voor mij op 21 juni een 

nieuwe kans. In Rotterdam wordt dan 

het symposium ‘Bewonersparticipatie 

vernieuwt. Wat werkt?’ gehouden. 

Organisatoren zijn SEV, Aedes en de 

Woonbond. Ik ga er namens de bewo-

nersraad van Elan Wonen heen, hopelijk 

met een aantal vertegenwoordigers van 

bewoners commissies, en hoop dan 

alsnog veel 

nieuwe ideeën 

op te doen voor  

bewoners participatie.

Dan iets heel anders: de plannen van 

minister Donner om corporaties in heel 

Nederland in staat te stellen de huur 

van een sociale huurwoning met 

maximaal 120 euro te verhogen zodra 

een nieuwe huurder zijn intrek in de 

woning neemt. Na flinke kritiek van de 

Tweede Kamer zijn de plannen voorlopig 

van tafel. Donner gaat alternatieven 

onderzoeken voor het aanpassen van 

het woningwaarderingsstelsel. Het zal u 

niet verbazen dat ik blij ben met deze 

ontwikkeling. 

Ik wil afsluiten met positief nieuws. 

Corporaties worden de laatste tijd 

geconfronteerd met de ene na de andere 

financiële tegenslag. De kans bestaat nu 

echter dat de Hoge Raad corporaties als 

Elan Wonen tot zogenoemde ‘tot 

algemeen nut beogende instellingen’ 

(Anbi’s) gaat verklaren. Zo’n Anbi hoeft 

veel minder vennootschapsbelasting te 

betalen. Ik hoop dat het doorgaat. 

Het zou goed nieuws zijn voor zowel 

Elan Wonen als de huurders. 

Ruud van Houten
voorzitter bewonersraad
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Bericht van de bewonersraad
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
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Puzzel
Horizontaal

1 dun papier  6 niveau  9 destijds  13 uitroep  18 groot hert  19 eerste opvoering  21 lekkernij  23 Duitse omroep   

24 getroffen  26 alg  27 scheepstouw  28 id est  29 kordaat  31 enzovoort  33 slingerplant  34 Europeaan  36 tegen  

38 aanwijzend vnw.  39 grassteppe  41 aanschouwelijk  44 plechtige gelofte  45 Europese taal  47 soort hond  48 ooit  

49 samenvatting  51 Turks bevelhebber  52 golfterm  53 algemeen bekend  56 arbeid  59 vluchtheuvel  62 ambacht  

65 een weinig  66 benadelen  68 achterstuk v.e. altaar  70 bevel  71 geestdrift  73 mager  74 vreemde munt  75 bovenste 

dakrand  76 breekbaar  77 usus externus  78 boom  80 aanlegplaats  82 politieke partij  84 houding  86 Romanum 

Imperium  87 beroep  88 wending  90 hindernis  91 tijding  92 Spaans landvoogd  93 deel v.e. stoep.

Verticaal

2 zangnoot  3 pl. in Noord-Holland  4 via  5 ergens anders  6 vrucht  7 jaartelling  8 Europees land  10 oordeel  11 roem  

12 zeegod  13 wrang  14 mannelijk dier  15 zangstuk  16 van een  17 rangtelwoord  20 grasland  22 teken  25 deel v.h. 

gebit  26 golfbeweging op een tribune  28 onderwerp  30 roeiwedstrijd  32 achter  35 selenium  37 zenuwziekte  39 

reisdeken  40 scheepsuitruster  42 erwtensoep  43 eetgerei  46 ik  50 plaaggeest  53 ongebruikt  54 gekheid  55 heelal   

56 onthaal  57 helper  58 deel v.h. been  59 schop  60 roemrijk  61 land in Midden-Amerika  62 geaffecteerd  63 gast  

64 verschoppeling  67 per expresse  69 Buitengewoon Onderwijs  72 Europeaan  76 deel v.e. trap  79 hallucinerend 

middel  81 gravin van Holland  83 door middel van  85 Europeaan  87 riv. in Italië  89 eerwaarde heer.

De oplossing van de puzzel in het vorige nummer van Elan Nieuws was: meer wijkgericht werken. 
Mevrouw Paauw uit Heemstede won de Elan Wonentaart. 

Stuur de oplossing van deze puzzel vóór 15 augustus naar Elan Wonen, Postbus 1646, 2003 BR Haarlem. Mailen mag 

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



Om woonfraude zichtbaar te maken, is het 

belangrijk om de klantgegevens van de woning-

corporaties te vergelijken met persoonsgegevens 

uit de  Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). 

Hierdoor kunnen corporaties sneller inzage 

krijgen in wie er op het bewuste adres ingeschre-

ven staan. Daardoor ontstaat er niet alleen een 

beter beeld van de onrechtmatige bewoning, 

maar ook een completer en correcter gegevens-

bestand, zowel bij de corpo raties als bij de 

gemeente.

Onderhuur van woningen zonder toestemming 

van de verhuurder zorgt voor minder door-

stroming op de woningmarkt. Woningzoekenden 

moeten langer wachten op een betaalbare 

woning. Dit is onrechtvaardig. Ook gaat onder-

huur vaak gepaard met leefbaarheidsproblemen 

in de wijk, overbewoning of criminele activiteiten. 

Al met al genoeg reden voor de woningcorpora-

Gemeente en corporaties binden strijd 
aan met woonfraude

De gemeente Haarlem en de woningcorporaties Elan 
Wonen, Ymere en Pré Wonen werken samen om woon
fraude bij sociale huurwoningen tegen te gaan. Daarom 
is onlangs een convenant ondertekend dat uitwisseling 
van persoonsgegevens tussen de corporaties en gemeen
te veel eenvou diger maakt.

ties en de gemeente om tegen onrechtmatig 

gebruik op te treden.

Bescherming privacy
De gemeente mag deze gegevens verstrekken 

aan woningcorporaties. Wel moet de privacy van 

burgers gegarandeerd zijn. Daarom is een 

convenant opgesteld waarin de bescherming van 

de privacy wordt geregeld. De gegevensuitwisse-

ling wordt ook aangemeld bij het College 

Bescherming Persoonsgegevens, de instantie die 

de privacy van burgers bewaakt.

Minder regels, meer service
De samenwerking heeft ook voordelen voor 

de burger. Nieuwe Haarlemse huurders van de 

woningcorporaties hoeven nu niet langer bij 

de gemeente een uittreksel uit de GBA aan te 

 vragen. Daarnaast wordt hun verhuizing direct 

via de woningcorporatie aan de gemeente 

doorgegeven, waardoor zij dit zelf niet meer 

hoeven te doen. Dat scheelt tijd en geld. 

Zo draagt deze samenwerking bij aan de doel-

stelling van het college van B&W: een verdere 

lasten vermindering voor de inwoners van 

Haarlem.

Bij deze uitgave van Elan Nieuws sturen wij de informatiefolder van 

SenZ mee. SenZ is de ledenservice van ViVa!Zorggroep. Het biedt 

jong en oud(er) een veelzijdig dienstenpakket. SenZ-abonnees 

krijgen onder andere korting op cursussen, verzekeringen en een 

groot aantal diensten op het gebied van wonen, zorg, service en 

persoonlijke verzorging. Het SenZ-lidmaatschap kost € 17,50 per 

jaar. Huurders van Elan Wonen met een serviceabonnement krijgen 

E 2,50 korting en betalen slechts E 15,-.

Serviceabonnement en SenZ 
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Water…

… in de tuin

Wist u dat één keer flink water geven meer effect 

heeft dan steeds een klein beetje? Het water dringt 

dan dieper de bodem in. Planten zullen (diepe) 

wortels maken om het water op te zuigen. En dat 

komt van pas in droge tijden. Regenwater is 

natuurlijk heel geschikt voor planten. Vang het op 

in een regenton, dat scheelt weer leidingwater.

… in huis

Een waterbesparende douchekop scheelt zo’n 

veertig liter water per douchebeurt. Als u dan ook 

nog niet te lang doucht, scheelt dat jaarlijks 

tien tallen euro’s per persoon.

Verhuurdersverklaring nodig? Bel ons!

Gaat u een woning huren bij een andere corporatie of 

verhuurder dan Elan Wonen? Dan heeft u een verhuur-

dersverklaring nodig. Als u ons belt, sturen wij u de 

verklaring toe. U hoeft er niet speciaal voor naar ons 

kantoor te komen. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met onze Klantenservice,  

telefoon (023) 515 98 59 (keuzetoets 3). 

De huur opzeggen? De spelregels in het kortU moet de huur minstens één maand van tevoren schriftelijk opzeggen. Na ontvangst van 
uw huuropzegging nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor 
een voorcontrole. Tijdens de voorcontrole kijken wij of er nog werkzaamheden moeten 
worden verricht, voordat de nieuwe huurder de woning kan betrekken. Ook maken wij dan 
direct een afspraak voor de eindcontrole die voor het einde van uw huurperiode plaatsvindt. 
In onze folder ‘De huur opzeggen’ leest u uitgebreid hoe u de huur opzegt en hoe de gang 
van zaken is wanneer u de huur heeft opgezegd. U kunt de folder opvragen of downloaden 
via onze website www.elanwonen.nl.

Eerder de huur opzeggen wordt beloond
Wettelijk heeft u een opzegtermijn van één maand. 

Weet u de verhuisdatum al eerder dan kunt u ons 

ook al eerder laten weten per wanneer u de huur 

opzegt. Hoe eerder u dat doet, hoe meer geld het u 

oplevert:

5 weken van tevoren  € 12,50

6 weken van tevoren  € 25,-

7 weken van tevoren  € 37,50

8 weken van tevoren  € 50,-

Wilt u meer weten over deze regeling? Bel dan met 

onze Klantenservice, telefoon (023) 515 98 59 

(keuzetoets 3).
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Info & Tips

Maak kans op één maand gratis huur!

Wij vinden het prettig als u via een automatisch incasso de huur 

betaalt. U kunt zelf bepalen op welke dag u dat het beste 

uitkomt. U kunt kiezen uit de 1e, de 5e, de 10e of de 15e van de 

maand. Ieder jaar verloten wij drie keer één maand gratis huur 

onder de huurders die voor deze betalingswijze kiezen. Het gaat 

dan om de ‘kale huur’.  

Voorwaarde is wel dat wij iedere maand probleemloos de huur 

van uw rekening hebben kunnen afschrijven. Wie weet, wordt 

u een van de drie gelukkigen. Wilt u overstappen op een auto-

matisch incasso? Neem dan contact op met onze afdeling 

Huuradministratie, telefoon (023) 515 98 59 (keuzetoets 2).

Regelmatig te huur!
Elan Wonen heeft regelmatig wonin-

gen te huur die u direct kunt huren.  

Dit zijn woningen in de vrije sector. 

Heeft u interesse in een woning in 

het duurdere segment? Kijk dan op 

www.elanwonen.nl  > huren/kopen > 

per direct te huur.

KWHmeting
In augustus, september en oktober 

vindt er weer een KWH-meting 

plaats. Het kan zijn dat u thuis een 

vragenlijst ontvangt. Vult u ‘m in, 

dan kunnen wij aan de slag met de 

verbeterpunten. Alvast bedankt!

De huur betalen
De huur betaalt u maandelijks vooruit. Dit houdt in dat uw huurbetaling vóór de eerste van de maand op onze bank- of girorekening moet staan. Er zijn verschillende manieren om de huur te betalen.

1. Met een automatisch incasso
2.  Door een automatische opdracht aan uw bank te geven of te telebankieren. Deze mogelijkheid heeft als nadeel dat u wijzigingen in de huur zelf moet door-geven aan de bank. 

3. U kunt pinnen. Dit is mogelijk bij ons op kantoor.4.  Met een acceptgirokaart. Deze sturen wij één week voor de te betalen maand naar u toe. Kijk voor uitge-breide informatie op onze website www.elanwonen.nl.
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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 Hazepaterslaan).

Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u telefonisch melden 

tijdens de openingstijden via telefoonnummer 

(023) 515 98 59 (keuzetoets 1). Mailen kan ook: 

servicedienst@elanwonen.nl.

Storingen aan cvketel
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 

Meldkamer. 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 contact 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 een aantal praktische folders 

ontwikkeld. Deze kunt u op onze site 

www.elanwonen.nl bekijken en/of downloaden.

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! 

Telefoonnummer (023) 515 98 59.

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 

> huren/kopen > per direct te huur.

Ideeën zijn welkom
Wij ontvangen graag onderwerpen en tips voor 

Elan Nieuws. U kunt u ook aanmelden voor de 

rubrieken ‘Even binnenkijken bij …’, ‘In de spot-

light’ 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.                                     


