
‘Onze onderhouds monteurs 
Mathieu en Jean-Paul komen  

graag bij u langs.’ 

1e sleutel 
Huurster Els ontvangt de sleutel van 

haar nieuwe appartement in Hof van Leijh. 
Door de 65+-verhuisregeling ‘Ouder worden 
& prettig wonen’ heeft zij met voorrang een 

woning toewezen gekregen. De sleutel ontvangt zij 
van Paul die straks werkt in de SIG-buurtwinkel. 

Bestuurder Marieke en woonmakelaar Jesse maken 
er een feestje van. Els: “De bijzondere mix van 
wonen, zorg en welzijn spreekt me enorm aan. 

Ook het idee dat jong tot oud voor elkaar 
klaarstaat. Ik zie me met mijn orkest wel 

optreden voor mijn nieuwe buren in 
de mooie binnentuin.”
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	 WAT	KUNT	U	DOEN?	

Van uw brievenbus 
naar uw mailbox

Wij gaan steeds meer brieven 
 digitaal versturen. Het is sneller, 
beter voor het milieu en goed-
koper. Zeker nu we vooral vanuit 
huis werken door de coronamaat-
regelen, is een digitale mailing 
sneller verstuurd dan via de post. 
Denkt u nu: dat wil ik ook? 
Dat kan! U past uw voorkeuren zelf 
makkelijk aan via de link onder dit 
bericht. U ontvangt uw post dan 
gewoon in uw mailbox. Dit zijn 
 bijvoorbeeld mails over uw huur-
aanpassing, aankondigingen groot 
onderhoud, nieuws rondom 
 projecten en afrekeningen van 
 service & verbruik. Het is wel 
 belangrijk dat het e-mailadres 
klopt. Is uw e-mailadres laatst nog 
veranderd? Dan horen we het 
graag, zodat we het kunnen 
aanpassen. 

elanwonen.nl/post

Contact met Elan Wonen

Wij hebben graag contact met u en 
helpen u met plezier. Daarom kunt 
u op verschillende manieren 
 contact met ons opnemen: 

elanwonen.nl/contact
Gebruik ons contactformulier op 
de website om een bericht te 
sturen. 

klantenservice@elanwonen.nl
U kunt ons ook meteen een e-mail 
sturen.  

Bel (023) 515 98 59
Wilt u ons graag meteen spreken? 
Bel ons dan.  

mijn.elanwonen.nl
Via ons huurdersportaal kunt u op 
de pagina Contact een bericht 
sturen. 

Facebook Messenger
Heeft u een korte vraag of 
 opmerking? Dan kunt u ons ook 
via Facebook een privébericht 
sturen.  

Het serviceabonnement in het kort
Voor kleine dagelijkse reparaties bent u zelf verantwoordelijk. 
Met een serviceabonnement doen wij een groot deel van het 
 onderhoud in en aan uw woning. Zo weet u zeker dat de reparatie 
goed  gebeurt. U betaalt hier een vast bedrag per maand voor.  
U betaalt dus geen extra kosten voor materiaal of vervoer. 

Vernieuwd serviceabonnement 

INFORMATIE	VOOR	HUURDERS	-	NAJAAR	2020

elanwonen.nl/serviceabonnementMeer info 

Wij hebben ons serviceabonnement vernieuwd. Vanaf nu komen 

onze monteurs voor nóg meer klusjes bij u langs. Handig, als u dit 

liever niet zelf doet. En het kost u maar E 3,40 per maand. U vindt 

het nieuwe abonnement als bijlage bij dit bewonersblad.

Voor u een zorg minder
Veel punten van het serviceabonnement zijn het-
zelfde gebleven. Een groot voordeel voor u is dat 
in het vernieuwde abonnement duidelijker wordt 
omschreven waar u voor terecht kunt bij ons.  
Voor slechts € 3,40 per maand komen onze  
knappe vakmannen bij u langs om uw probleem 
te verhelpen. Dat is voor u een zorg minder.
 
Abonnement afsluiten
Heeft u nog geen serviceabonnement en wilt u dat 
graag afsluiten? Dit kan heel eenvoudig en snel via 
het machtigingsformulier op onze website. U sluit 
het abonnement in het begin af voor een jaar. 
Daarna kunt u het abonnement iedere maand op-
zeggen. We tellen de kosten voor het abonnement 
op bij uw maandelijkse huur.
 
Bewaarexemplaar
Bewaar het serviceabonnement uit de bijlage op 
een handige plek. Heeft u een keer een reparatie? 
Dan ziet u direct of de klus onder het abonnement 
valt. w

http://www.elanwonen.nl/post
https://mijn.elanwonen.nl/
http://www.elanwonen.nl/serviceabonnement
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Waardevolle 
 ontmoetingen

Een halfjaar werk ik nu bij 
Elan  Wonen. Een periode van 
 inwerken en contacten leggen. 
Zien waar onze woningen staan, 
horen wat er in de wijk speelt 
én kennismaken met onze 
 huurders. Graag vertel ik u hier 
meer over.  

‘Fijn om te horen’
Zo sprak ik in Heemstede een 
 aantal huurders in de prachtige 
binnentuin van ’t Carré. Sommigen 
huren al meer dan 25 jaar bij ons. 
Het is fijn om te horen dat zij na 
zo’n lange tijd nog prettig bij ons 
wonen. Maar dat ze ook nog 
steeds kritisch blijven. Daarnaast 
leerde ik nieuwe huurders 
 kennen in onze nieuwbouwwijk 
‘De Slottuin’. En ik mocht 
 geïnteresseerden rondleiden 
in Hof van Leijh. 

‘Huurders namen me mee’
Tijdens de ‘Week van het Huren’ 
begin oktober namen verschillende 
huurders me mee voor een rond-
leiding door hun complex, straat of 
wijk. Het was goed om te horen 
wat er in ieders wijk speelt. En 
 welke ideeën er zijn om mensen 
met elkaar te verbinden. 

‘Zo leren wij’
Deze ontmoetingen zijn heel 
 waardevol. Juist door het contact 
met onze huurders komen wij 
 erachter waar u behoefte aan heeft. 
Zo leren wij hoe we ons nóg beter 
voor u kunnen inzetten. Want 
 uiteindelijk zijn we er voor u!

Marieke Heilbron
directeur-bestuurder

	 MEEDOEN

We waarderen het enorm
Het einde van het jaar komt steeds dichterbij. 

Dus we zijn weer in gesprek met gemeenten en 

corporaties over de plannen voor volgend jaar. 

Want we willen onszelf graag blijven verbeteren. 

Betaalbaarheid en huuraanpassing zijn belang

rijke onderwerpen. Het is goed om hier met 

elkaar over te praten en duidelijke afspraken over 

te maken. Maar, er speelt nog meer. 

Dit zijn allemaal vormen van woonfraude. Vanaf dit jaar gaan we nog actiever op zoek 

naar deze en andere vormen van woonfraude. Zo kunnen we namelijk voor

komen dat  iemand misbruik maakt van sociale huur woningen. We  werken 

hiervoor veel samen met de politie en de  gemeenten Haarlem en 

Heemstede. Deze samenwerking is belangrijk. Want woonfraude 

gaat vaak samen met  uitkeringsfraude en illegale activiteiten 

zoals hennepteelt.

Onderverhuur, lege woningen, 
 hennep kweken, drugshandel

elanwonen.nl/participatieMeer info

elanwonen.nl/woonfraudeMeer info 

	 GOED	OM	TE	WETEN

Schoonmaak
Elan Wonen heeft aan haar huurders gevraagd wat ze van de 
schoonmaak vinden. Maar liefst 835 huurders vulden de vragenlijst in. 
De bewoner sraad heeft de resultaten ontvangen. We waarderen het 
enorm als huurders de moeite nemen om de vragen te beantwoorden. 
Of het nu gaat over de klanttevredenheid of nu over de schoonmaak. 
Het zorgt ervoor dat zaken aangepakt en verbeterd worden. 

De buurt verbeteren
Wat ook voor verbetering zorgt, zijn de goede initiatieven van 
 huurders om de leefbaarheid te verbeteren. We horen regelmatig 
dat huurders zich met elkaar blijven inzetten om hun complex of 
buurt mooier te maken. Huurders kunnen hiervoor het wijkbudget 
van Elan Wonen gebruiken. Als het aan de bewonersraad ligt, 
 mogen jullie nog vaker het wijkbudget gebruiken. Ga zo door! 

Namens de bewonersraad, 
Cor Beerthuizen, voorzitter

Hoeveel meldingen van woonfraude 
 kregen we? 
In 2020 kregen wij tot oktober 63 meldingen 
van woonfraude. Hiervan zijn 31 meldingen 
 afgerond. En daarvan zijn 10 woningen weer 
 beschikbaar  gekomen. Goed nieuws dus voor 
 woningzoekenden die recht hebben op een sociale 
huurwoning. 

Wat zijn de gevolgen van woonfraude? 
Bij woonfraude krijgt de huurder een zware straf. 
Zo raakt iemand bijvoorbeeld écht zijn woning 
kwijt. Ook krijgt de huurder een hoge boete. 
De gevolgen van woonfraude staan in de Algemene 
voorwaarden van uw huurovereenkomst. 

Wat valt er nu onder woonfraude?
Als huurder van Elan Wonen is het niet toegestaan 
om:
•  uw woning of kamer te verhuren aan een ander 

zonder onze toestemming;
•  familie, vrienden of anderen bij u te laten 

 wonen zonder onze toestemming;
• uw woning leeg te laten staan;

Hoe meldt u woonfraude?
Het is belangrijk om woonfraude te 
melden. Niet alleen voor uw eigen  

 veiligheid, maar ook voor die van uw buren 
én van ons. Natuurlijk gaan we voorzichtig om 

met uw melding van woonfraude. U kunt 
 woonfraude melden via onze website. U kunt dit 

ook vertellen aan uw wijkregisseur. Wilt u dit
 liever direct aan ons melden? Mail dan naar 

 klantenservice@elanwonen.nl of bel ons 
op (023) 515 98 59. U hoeft uw naam 

niet te zeggen als u een 
melding doet.

•  met iemand te ruilen van woning zonder onze 
toestemming;

•  uw huurwoning te gebruiken als opslagruimte 
of bedrijfsruimte;

•  in uw woning hennepplanten te kweken of 
 andere drugs te maken. Ook drugshandel is 
verboden;

•  uw woning aan toeristen te verhuren, 
 bijvoorbeeld via Airbnb. w

✓

http://www.elanwonen.nl/participatie
http://www.elanwonen.nl/woonfraude
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	 EEN	GOEDE	BUUR 	 KAN	IK	U	HELPEN?

Glimlach 
op het gezicht
Het is 11 maanden geleden dat we stopten met de bewonerscommissie in 

de Amsterdamsebuurt. Maar liefst 25 jaar was Lies Schaaf actief in deze 

commissie. Nog altijd weten buurtbewoners Lies te vinden. Soms voor een 

warme knuffel. Een andere keer voor een luisterend oor. Ze helpt buren 

regelmatig verder door ze in contact te brengen met bijvoorbeeld het sociaal 

wijkteam of Elan Wonen. 

“Het voor elkaar klaarstaan, vind ik gewoon belangrijk”, vertelt Lies bescheiden. 
“Zeker in deze moeilijke tijd. Er is veel eenzaamheid. Een klein gebaar als even 
zwaaien of een simpele groet kan al voor een glimlach op het gezicht zorgen. 
Natuurlijk vind ik het jammer dat de commissie is gestopt. Maar niemand 
 wilde het van ons overnemen. Als je beiden werkt, snap ik goed dat er weinig 
tijd overblijft voor vrijwilligerswerk. Daarom is het naar elkaar omkijken en 
aandacht geven zo belangrijk. Iedereen kan het. Het hoeft niet veel tijd te    
kosten en het maakt leven zo veel fijner en leuker.” w 

We waarderen het enorm
Frisse lucht in huis is belangrijk. Dit zorgt er namelijk voor dat u geen last krijgt 

van vochtplekken en schimmel in huis. Onze onderhoudsmonteur Mathieu 

geeft handige tips om uw huis door te luchten.

Ramen open 
Mathieu: “Het is bekend dat iemand die ’s nachts slaapt, veel vocht verliest. 
Dit vocht trekt in uw huis. Wordt u ’s ochtends wakker? Zet de ramen dan een 
uur open. De frisse lucht haalt het vocht uit uw huis.”

Raamroosters
Een tweede tip gaat over de raamroosters. 
Mathieu: “Het mooie aan deze roosters 
is dat u ze open kunt doen als u van 
huis weggaat. Door de roosters kan 
uw huis zo goed mogelijk luchten. 
En er is nog een belangrijk 
 voordeel aan het luchten van uw 
huis. Door frisse lucht in uw 
huis te laten, bespaart u op uw 
stookkosten. Want als er 
 vochtige lucht in uw huis zit, 
duurt het veel langer om uw 
huis op te warmen. 
De raamroosters kunt u 
schoonhouden door er regel- 
matig een stofzuiger en droge 
doek langs te halen. Hierdoor zorgt 
u ervoor dat ze makkelijk te openen 
en te sluiten zijn.” w

Haal frisse lucht 
in huis

Kent u ook een goede buur? Laat het ons via klantenservice@elanwonen.nl weten.

elanwonen.nl/serviceabonnementMeer info

elanwonen.nl/wijkbudgetMeer info 

	 WERK	IN	UITVOERING

Door de komst van een nieuw gebouw naast de flat aan de Claus Sluterweg 

ontstond er een soort steeg tussen beide gebouwen. Jongeren ontdekten 

deze plek al snel en het werd een ontmoetingsplaats. Buren Erika de Blij en 

Peter Benneker zochten elkaar op. En bedachten samen een plan om deze 

overlast tegen te gaan. 

Fietsenstalling Claus Sluterweg

Erika vertelt: “Na het lezen van een artikel over de aanpak van hangjongeren 
in Amsterdam kwam het idee. Daarin stond dat ze poorten en stegen afsloten 
en dat het effectief was. Samen met Peter en Elan Wonen hebben we het plan 
verder uitgewerkt.”  

“Rond onze flat stonden altijd losse fietsenrekken”, vult Peter aan. “ Sommige 
fietsen waren helemaal kapot en bleven er heel lang staan. Het zag er rommelig 
uit. Niemand wist van wie ze waren. Al snel ontstond het idee om in de 
 nieuwe afgesloten ruimte een fietsenstalling te maken. Alle fietsenrekken 
 komen er netjes in te staan. En alleen bewoners mogen de fietsenstalling 
 gebruiken. 2 vliegen in 1 klap!” w

‘Gaat uw raamrooster 
niet meer open 

of dicht? Met een 
 serviceabonnement komen 

wij bij u langs om dit 
te repareren.’

mailto:klantenservice%40elanwonen.nl?subject=
http://www.elanwonen.nl/serviceabonnement
http://www.elanwonen.nl/wijkbudget


elanwonen.nl/florence

elanwonen.nl/woningdelen

Meer info 

Meer info 

Zelf actief op zoek 
Woningdelen betekent dat jullie samen verant-
woordelijk zijn voor de eengezinswoning of het 
appartement. Jullie verzorgen de tuin en betalen 
de huur. Krijgen jullie een woning toegewezen? 
Dan beslissen wij of jullie bij de woning en buurt 
passen. Besluit 1 van de bewoners na een tijdje te 
verhuizen? Dan gaan de andere 2 huurders zelf 
actief op zoek naar een nieuwe huisgenoot. 

Aanmelden
Wilt u een woning delen? Zorg dan dat u en uw mogelijke 
huisgenoten staan ingeschreven op Mijnwoonservice.nl. 
Stuur vervolgens een e-mail met korte motivatie naar 
woningdelen@mijnwoonservice.nl. Omschrijf in uw 
 motivatie waarom u een woning wilt delen. En waarom u 
dat met 2 vrienden of kennissen wilt doen. w

Bent u op zoek naar een woning? En wilt u met 2 vrienden of 

 kennissen een woning huren? Dan is woningdelen in een vrije 

 sectorwoning een mooie oplossing. Extra voordeel: u houdt uw 

wachttijd op  mijnwoonservice.nl. 

	 TIPS	&	WEETJES
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Elan Wonen  
Houtplein 29/33, 2012 DE Haarlem
Tel.: (023) 515 98 59
E-mail: klantenservice@elanwonen.nl
Internet:  elanwonen.nl, mijn.elanwonen.nl

Bereikbaarheid telefoon
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op 
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. De openingstijden 
 kunnen afwijken door coronamaatregelen. 

Woonservice
0900 - 040 08 00 (45 cent per gesprek)
mijnwoonservice.nl

Meld 
u aan!Uw huurzaken  

digitaal regelen

Bij Elan Wonen kunt u veel zaken 
regelen via mijn.elanwonen.nl. 
In dit huurders portaal kunt u 
 bijvoorbeeld uw  facturen bekijken 
of uw gegevens wijzigen.

Inloggegevens kwijt?
Neem dan contact op met onze 
Klantenservice door te mailen naar 
klantenservice@elanwonen.nl. 
 Bellen kan ook: (023) 515 98 59.

Flat Aletta Jacobsstraat 
in kerstreclame

Na 5 december is het tijd voor 
knusse en sfeervolle kerstreclames 
op televisie. Vooral de super- 
markten doen er alles aan om onze 
harten te verwarmen met zoete 
verhalen. Dit jaar heeft een bekende 
supermarkt haar kerstreclame 
 opgenomen in een flat van 
Elan Wonen aan de Aletta Jacobs-
straat. De naam van deze super-
markt houden we nog even 
 geheim.  
Vanaf 6 december is de reclame op 
tv te zien. Herkent u de galerijen 
van onze flat aan de Aletta Jacobs-
straat in Haarlem? 

Durf te vragen!  
#coronahulp

Veel mensen hebben het op dit 
moment een stuk zwaarder dan 
anders. Bijvoorbeeld oudere, zieke 
of kwetsbare mensen. Maar ook 
mensen die werken in de zorg, bij 
de politie en in supermarkten kun-
nen mogelijk extra hulp gebruiken. 
Sommige mensen vinden het lastig 
om hulp te vragen. Om het makke-
lijker te maken, kun je snel een 
vraag plaatsen op de website van 
BUUV Haarlem. Veel mensen heb-
ben zich aangemeld bij BUUV, die 
graag iets voor een ander willen 
doen.  

haarlem.buuv.nu
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Woonunits 
voor een rustige (werk)plek

Woningdelen met vrienden
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Rustwoningen
In de complete woonunits is een 

douche, keuken, toilet en zit-
hoek met tv. Met de woon-

units ontzorgen we de 
huurders niet alleen. 

Maar we zorgen er 
ook voor dat ze op 

een veilige manier 
kunnen werken. 
Veilig voor onze 
huurders. En 
veilig voor de 
mensen van 
Hemubo die 
hard aan het 
werk zijn. 

Renovatie in coronatijd vraagt om een andere aanpak. Daar 

 bedachten ze in het Haarlemse Meerwijk een oplossing voor. 

Tijdens de werkzaamheden kunnen bewoners van de Florence 

Nightingalestraat en de buurt eromheen nu in tijdelijke mobiele 

woningen terecht. Om overdag de rust op te zoeken of te werken. 

Creatieve oplossing
In de woning zelf is het moeilijk om afstand te houden. 
Daarom bedachten we samen met Hemubo deze 
 creatieve oplossing. Een mobiele woonruimte die 
 gezellig is  ingericht en aangekleed. Hier kunnen 
 bewoners  terecht voor rust, een kop koffie of een 
 middagje bankhangen. En er is goede wifi, handig 
voor thuiswerkers. Als Hemubo ’s middags klaar is, 
gaan de bewoners weer naar hun eigen huis. 

Onderhoud in de woningen
We startten in november 2019 met de renovatie in de 
Albert Schweitzerlaan. Een jaar later zijn 150 woningen 
klaar. De 4 flats worden in 7 fasen aangepakt. 
 Tijdens deze grote onderhoudsbeurt doen we van alles:
• We vervangen de riolering en waterleidingen.
• We installeren mechanische ventilatie. 
•  En bewoners krijgen een aansluiting voor  elektrisch 

koken. 
We verwachten dat de verbouwing van alle 
288  woningen in mei 2021 klaar is. w
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