
Op gepaste 
afstand

Enkele huurders van de P.C.  Boutensstraat 
maken kennis met Evelien van Schagen (rechts 

in het rood). Zij is de nieuwe wijk regisseur 
van Haarlem-Noord. Samen praten ze over het 
onderhoud van de mooie binnentuin van het 
complex. Aan het einde van het jaar krijgen ze 

namelijk een aantal nieuwe planten. In dit 
 coronatijdperk houden ze zich natuurlijk 
goed aan de 1,5 meter afstand, maar dat 

is in deze grote tuin terwijl de zon 
schijnt geen opgave. 
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	 WAT	KUNT	U	DOEN?	

Geen loden leidingen 
in huurwoningen 
 
Onderzoek toont aan dat er geen 
loden waterleidingen aanwezig zijn 
in woningen van Elan Wonen. 
Het water uit de kraan is dus veilig 
te drinken. Eerder dit jaar bleek 
dat woningen in de tuindorpen 
van Amsterdam-West wel loden 
 leidingen in  gebruik hadden. Van-
wege dit nieuws  hebben wij onze 
woningen extra onderzocht op de 
aanwezigheid van loden leidingen.  
 
Loden waterleidingen zorgen voor 
gezondheidsrisico’s bij kinderen 
tot zeven jaar en zwangere 
 vrouwen. Loden leidingen geven 
namelijk kleine deeltjes lood af in 
het water. Dit type leidingen zijn 
 gebruikt bij woningen die vóór 
1960 werden gebouwd. Hierna 
werden loden leidingen niet meer 
gebruikt. Elan Wonen heeft in de 
loop der tijd alle loden water-
leidingen  vervangen. Dit is gebeurd 
wanneer een huurder verhuisd is 
en de woning leegstond. En bij 
grootonderhoud en renovatie.

elanwonen.nl/loden-leidingen

Iets verdachts?

Tegen woonfraude treedt 
Elan  Wonen hard op. Hierdoor 
 maken we woningen beschikbaar 
voor  bewoners die daar recht op 
hebben. Ook verbeteren we de  
 leefbaarheid van onze buurten. 
We werken samen met de gemeente, 
politie en andere partners. Uw hulp 
is hierbij ook heel belangrijk. Merkt 
u iets verdachts op? Zoals iemand 
die zijn huis verhuurt aan iemand 
anders, iemand die hennep ver-
bouwt of een huis dat leegstaat? 
Bel, mail of vul het  formulier in op 
de website. 

elanwonen.nl/woonfraude

Haarlem ontmoet

Op deze website staan veel mooie 
initiatieven van mensen die elkaar 
willen helpen. Het brengt kinderen, 
jongeren, volwassenen en senioren 
bij elkaar. 

haarlemontmoet.nl 

Het coronavirus heeft iedere dag een grote 

 invloed op ons leven. Maar ook in deze tijd 

 proberen we u een zo goed mogelijke service 

te bieden. Onze wijkbeheerders zijn gewoon 

actief en te zien in de wijk. We willen namelijk 

graag weten wat er speelt. U kunt een gesprek 

beginnen met onze wijkbeheerders, zolang u op 

minimaal 1,5 meter afstand blijft. 

Wat kunt u van ons verwachten?
Reparaties in uw woning en het onderhoud gaan 
in deze tijd gewoon door. Wij, of een van onze 
aannemers, komen bij u langs. Wel met verschil-
lende veiligheidsmaatregelen: 
•  wij houden minimaal 1,5 meter afstand;
•  wij schudden geen handen;
•  wij maken onze handen schoon voor én na de 

afspraak.

Wat kunt u zelf doen?
Wij vragen u om rekening met elkaar te houden 
en ook een beetje op elkaar te letten. Denk bij-
voorbeeld aan een buurman of buurvrouw op 
leeftijd. 

Nu we met elkaar meer thuis zijn, merkt u ook 
meer van uw buren. U kunt dan niet altijd doen en 
laten wat u wilt. Het is dus een beetje geven en 
nemen. Ervaart u overlast of denkt u dat u over-
last veroorzaakt? Praat erover met uw buren en 
kom tot een oplossing die voor u beiden werkt.

Bent u het vaak niet eens met uw buren? 
En komt u er samen niet uit? Dan kunt u Buurt-
bemiddeling van MeerWaarde om hulp vragen.  
Zij praten dan met u en uw buren over de situatie. 
Ook in deze coronatijd staan zij voor u klaar. w

Alleen samen 
staan we sterk tegen 

corona

INFORMATIE	VOOR	HUURDERS	-	ZOMER	2020

meerwaarde.nlMeer info 

http://www.elanwonen.nl/loden-leidingen
http://www.elanwonen.nl/woonfraude
http://www.haarlemontmoet.nl 
http://www.meerwaarde.nl
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	 EEN	GOEDE	BUUR

Gekke tijd! 
Door corona is het een gekke tijd 
om te starten bij Elan Wonen. Veel 
gebeurde online; de kennismaking 
met collega’s én het beginnen met 
werken. Maar wanneer je zaken 
 anders moet doen, dan moet je 
creatief zijn en doorzetten. 
Als nieuwe directeur valt het me op 
dat Elan Wonen flexibel is en zich 
goed aanpast aan de situatie. 

‘Even voorstellen’

Mijn naam is Marieke Heilbron 
en sinds mei ben ik directeur- 
bestuurder van Elan Wonen. Ik ben 
45 jaar, getrouwd en woon met 
mijn man Patt en dochter Yfke in 
Utrecht. Dit is mijn eerste rol als 
directeur. Maar met twintig jaar 
 ervaring bij woningcorporaties ben 
ik geen vreemde in deze wereld. 
Ik ben trots dat ik deel uitmaak 
van zo’n mooie organisatie die 
zich verbonden voelt met haar 
huurders.

‘Zorg voor elkaar’

Thuisblijven, reparaties uitstellen 
en uw huurzaken digitaal regelen. 
U pakt dat in coronatijd goed op. 
Dank u wel daarvoor. Nu de maat-
regelen wat zijn versoepeld, is het 
tijd voor een kennismaking in de 
wijk. Deze  zomer ga ik met ver-
schillende  collega’s mee op pad. 
Ik maak graag kennis met u en ben 
 benieuwd naar wat u bindt en boeit 
in de wijk. En natuurlijk ook wat u 
van ons verwacht. Wie weet tot 
binnenkort!

Voor nu; blijf gezond en zorg voor 
elkaar.  

Marieke Heilbron
directeur-bestuurder

	 KAN	IK	U	HELPEN?	 MEEDOEN

Boodschappen 
bezorgen
Goede buur John Bakker zit niet graag stil. Door de coronacrisis kon hij zijn 

werk voor de slagersvereniging niet meer fulltime uitvoeren. Daarom bood 

hij zich als vrijwilliger aan bij zijn supermarkt in De Glip. Sinds half maart 

brengt hij vier middagen per week de boodschappen langs bij ouderen die 

niet meer naar buiten willen of kunnen.

Enthousiast vertelt hij: “Ik zei tegen de manager: ‘Als ik iets voor je kan doen, 
dan mag je me   bellen!’ Nou en dat deden ze. Elke middag ga ik bij ongeveer 
tien ouderen langs. Ik zet de boodschappen bij ze op de stoep. Voor een 
 enkeling die niet zelf kan tillen, zet ik ze binnen. Ik houd me goed aan de 
1,5 meter afstand. Ze zeggen soms tegen me dat ik zelf ook niet meer de 
 jongste ben met 63 jaar. Toch ga ik ermee door zo lang het te combineren 
is met mijn eigen werk. Mensen zijn enorm dankbaar.” w 

Gewoon soepel
De bewonersraad vergadert in deze tijd digitaal 

via Microsoft Teams. Als je me dat een half jaar 

geleden had verteld, had ik je uitgelachen. Het 

coronavirus heeft veel veranderd. Iedereen praat 

en werkt op een andere manier samen. Toch gaat 

alles ook  gewoon weer soepel door. 

In Nederland heeft een op de vijf gezinnen geldzorgen. 

Gemiddeld wachten mensen wel vijf jaar voordat ze 

hulp zoeken. Hierdoor worden de schulden vaak steeds 

erger. Daarom verandert in 2021 de Wet gemeentelijke 

 schuldhulpverlening (Wgs). Gemeenten wachten dan 

niet meer tot mensen zelf vragen om hulp. Maar ze gaan 

actief met inwoners praten die nog veel geld moeten 

 betalen. En ze bieden hun hulp aan voor het oplossen van 

deze geldzorgen. 

Een rookmelder redt mensenlevens. Het is dus heel belangrijk dat u regelmatig 

controleert of uw rookmelder nog werkt.

Wist u dit over uw rookmelder?
•  Een rookmelder kent twee lenzen. Deze lenzen ‘zien’ elkaar. Zolang dit 

 gebeurt, is er niks aan de hand. Op het moment dat er rook of stof tussen de 
lenzen komt, kunnen ze elkaar niet meer ‘zien’. Dan gaat uw rookmelder af. 

•  Verwijder iedere maand het stof van de rookmel-
der. Dit kan met een stofdoek of door even 
te blazen rond de gaten van de 
rookmelder.

•  Alle rookmelders hebben een 
rood of groen lampje. Het rode 
lampje hoort om de minuut 
te knipperen. Het groene 
lampje hoort altijd te 
 branden. Gebeurt dit niet? 
Dan is het verstandig om 
de rookmelder na te laten 
kijken. 

•  Het is belangrijk dat u de 
rookmelder iedere maand 
even test. Hiervoor kent 
 iedere rookmelder een test-
knop. Druk de knop in. De 
rookmelder gaat dan kort af. 
Daarna stopt de rookmelder 
met gillen. w

Op tijd herkennen 
van schulden

Hoe vaak test u uw
rookmelder?

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

elanwonen.nl/participatieMeer info

elanwonen.nl/serviceabonnementMeer info

elanwonen.nl/palamedesstraatMeer info 

elanwonen.nl/schuldhulpverleningMeer info 

	 WERK	IN	UITVOERING

Het knapt flink op in het 

 Haarlemse Vondelkwartier. 

Ondanks de uitdagingen die de 

corona crisis veroorzaakt, ging 

het opknappen hier zo veel 

mogelijk door. Aannemer Etro 

Vastgoedzorg werkt namens 

ons aan het onderhoud en het 

energiezuinig maken van  

77 woningen. Deze woningen 

staan in de Palamedesstraat, 

Van Baerlestraat en Gijsbrecht 

van Aemstelstraat.

Veranderingen in het Vondelkwartier

	 GOED	OM	TE	WETEN

Energiezuinig wonen
Zestig procent van de bewoners stemde in met de 
verbeteringen. Bij deze bewoners isoleerden we 
de daken, de kruipruimten en de voor- en achter-
kant van hun huis. Ook zetten we nieuwe ramen 
in de  kozijnen. Door deze verbeteringen kan de 
warmte niet meer naar buiten en de kou niet meer 
naar binnen. Hierdoor wonen de bewoners prettiger 
en hebben zij minder energiekosten. De woningen 
hebben nu  gemiddeld energielabel A. Dit label 
geeft aan dat de woningen heel weinig energie 
verbruiken.

Onderhoud woningen
We hebben de gevels van het huis schoongemaakt 
en gerepareerd, inclusief de dakkapellen en kozijnen. 
Ook hebben we nieuwe voordeuren geplaatst en 
de kozijnen geverfd.  Mevrouw  Oostra, een van de 
bewoners: “Alle  woningen zijn bijna opgeleverd en 
het ziet er weer als nieuw uit.” w

Enorme stappen
We hebben het jaarverslag van Elan Wonen met  elkaar besproken. 
Dat ziet er bijzonder positief uit. Er is duidelijk in te lezen wat 
Elan Wonen heeft   veranderd. Als bewonersraad volgen we dit 
 aandachtig. We zien dat de service die Elan Wonen aan haar 
 huurders biedt steeds beter wordt. 

Ontwikkeling
Wat ook goed gaat, is de installatie van zonne panelen op de een-
gezinswoningen. Natuurlijk hoor ik soms mensen mopperen dat 
er bij hun  installatie iets is misgegaan. Daartegenover staan veel 
positieve ervaringen van huurders die dankbaar gebruik hebben 
 gemaakt van het aanbod van Elan Wonen. Helaas is mijn woning 
niet geschikt qua zonligging. Toch ben ik blij met deze duur zame 
ontwikkeling. 

We wensen Marieke als nieuwe directeur-bestuurder veel succes en 
verheugen ons op een prettige samenwerking. 

Namens de bewonersraad, 
Cor Beerthuizen, voorzitter

‘We maken de woningen 
comfortabeler, veiliger en 

energiezuiniger’ 

De zaken weer op orde
Gemeenten gaan vanaf nu kijken of er inwoners 
zijn die hun vaste lasten nog niet betaald hebben. 
Zoals de energie, de zorgverzekering, de huur, 
 water en gemeentelijke belasting. Zo  weten ze 
welke inwoners hulp nodig hebben. En samen 
met deze inwoners gaan ze proberen om hun 
geldzaken weer op orde te krijgen.        

 
Onder het motto 

‘hoe eerder hoe beter’ 
 pakt de gemeente Haarlem 

achterstanden in de vaste lasten 
vroeg aan. Zo voorkomt de gemeente 
samen met haar inwoners dat er 

 problemen ontstaan met 
betalingen.

Sluit een service-
abonnement af voor 

slechts € 3,40 per 
maand en dan kunt u een 
monteur laten langskomen 

als uw rookmelder 
kuren vertoont. 

Inschatting van de hulp
Vanaf januari 2021 zijn gemeenten dus verplicht om inwoners met 
schulden op deze manier te  helpen. Het is voor gemeenten alleen 
lastig om te bedenken hoeveel gezinnen deze hulp willen  gebruiken. 
Daarom start de gemeente Haarlem dit jaar al een onderzoek. De 
gemeente zoekt uit hoeveel gezinnen de hulp nodig hebben. En ze 
 bekijkt met de corporatie welke soort hulp deze  gezinnen het beste 
kan helpen. w

mailto:klantenservice%40elanwonen.nl?subject=
http://www.elanwonen.nl/participatie
http://www.elanwonen.nl/serviceabonnement
http://www.elanwonen.nl/palamedesstraat
http://www.elanwonen.nl/schuldhulpverlening
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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 en woonwinkel
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.

Post: papier of digitaal 

Steeds meer huurders geven aan 
dat ze hun post van Elan Wonen 
digitaal willen ontvangen. Daarom 
hebben ruim 1800 huurders hun 
huuraanpassing dit jaar via de 
 e-mail ontvangen. Ook uw afreke-
ning van service en verbruik, 
 mogelijke aanmaningen en andere 
mailingen kunt u op deze manier 
ontvangen. Past u ook liever uw 
voorkeuren aan? 

 elanwonen.nl/post

Hoosbuien 

Het lijkt zo lekker praktisch: tegels 
in de tuin. De afgelopen jaren 
 gebeurde dat dan ook massaal. 
Toch heeft het wat negatieve 
 effecten. Bestrating veroorzaakt 
wateroverlast bij forse hoosbuien. 
 Normaal gesproken zakt het regen-
water rustig in de bodem. Nu gaat 
het rechtstreeks richting riolering, 
die dat water niet krijgt wegge-
voerd. Ook veel last van water-
overlast? De beste oplossing is om 
wat tegels te verwijderen en meer 
groen of grind aan te brengen in 
de tuin.

Hebben wij uw juiste
contactgegevens?

Heeft u een nieuw telefoonnummer 
of e-mailadres? Laat het ons weten 
zodat we u makkelijk en snel 
 kunnen bereiken als dat nodig is. 
U kunt uw gegevens zelf aanpassen 
in mijn.elanwonen.nl of mail naar 
klantenservice@elanwonen.nl.
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Sloop- en bouwproject nu echt van start

De Koepel

elanwonen.nl/dekoepelMeer info
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Wonen rond de Koepel
Elan Wonen bouwt op deze bijzondere plek 
 honderd compacte woningen. Deze zijn geschikt 
voor jongeren, starters en mensen die (opnieuw) 
op zichzelf gaan wonen vanuit een sociaal-maat-
schappelijke opvang. De honderd sociale huur-
woningen zijn verdeeld over verschillende 
 woonblokken op het Koepelterrein aan de 
Papentorenvest zijde, Damaststraat, Oostvest en 

naast de Koepel. Organisatie DUWO zorgt 
voor 250 woningen voor studenten 

op het terrein. 

De Koepel moet een levendige plek worden om te wonen, te 

studeren, te werken, te genieten en elkaar te ontmoeten. Een groot 

verschil met wat ooit een gevangenis was. Na jaren voorbereiding 

gaf de Haarlemse wethouder Floor Roduner op 3 juni het startsein 

voor de  verbouwing van het oude gevangenisterrein. 

Verschillende fases
Het duurt nog even voor de bouw van de woningen 
start. Eerst wordt de Koepel opgeknapt. In de 
 Koepel komt ruimte voor wetenschappelijk onder-
wijs, werkplekken en horeca. En in de kelder komt 
een bioscoop. Het is de verwachting dat de 
 Koepel in september 2021 opent voor de eerste 
 studenten, filmliefhebbers, ondernemers en 
 bezoekers. Daarna volgen de woningen, de onder-
grondse parkeergarage, het hotel en de horeca. 
Het gevangenisterrein verandert zo naar een 
 gezellige plek voor iedereen. w 

Open de Koepel 
Wat komt op deze plek?

• Honderd compacte sociale woningen 
• 250 woningen voor studenten
• Hoger, wetenschappelijk onderwijs 
• Koepelcafé 
• Bioscoop
•  Cupola XS: een centrum voor kennis, 

groei en vernieuwing van bedrijven en 
start-ups 

• Boutique hotel en restaurant 
• Stadskantine 
• Ondergrondse autoparkeergarage
• Fietsenmaker en fietsenstalling 
•  En… ruimte voor nog méér publieke en 

maatschappelijke functies
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