
Verbouwing  
in volle gang

“Mooi om te zien hoe mijn oude straat flink 
wordt opgeknapt”, zegt de heer Levering.  

Hij woont nu al een paar jaar om de hoek en volgt 
de renovatie op de voet. Hij komt regelmatig 

even kijken bij de aannemers. Gevels, daken en 
 vloeren van 74 woningen in de Amsterdamse-

buurt krijgen een dikke isolatielaag. Ook de 
funderingen worden aangepakt en de 

woningen krijgen weer een frisse 
uitstraling. 
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	 WAT	KUNT	U	DOEN?	

Uw mening telt!

Heeft u contact met ons gehad? 
Bijvoorbeeld bij een reparatie of 
onderhoud? Dan zijn we benieuwd 
naar uw mening over onze dienst-
verlening. Het kan gebeuren dat 
onze partner KWH hiervoor  
 contact met u opneemt. Zij stellen 
u enkele vragen over uw contact 
met ons. Dat kan overdag zijn of in 
de vroege avond. Dit onderzoek 
naar klant tevredenheid helpt ons. 
We komen zo namelijk te weten 
wat we goed doen én wat we 
 moeten verbeteren. 

Ook later lekker wonen

Bijna 50% van de inwoners in de 
regio IJmond/Zuid-Kennemerland 
is 55 jaar of ouder. Maar liefst 40% 
denkt dat aanpassingen aan de 
 woning nodig zijn om er prettig 
oud te worden. En 16% van de 
55+’ers vindt de eigen woning niet 
geschikt om oud in te worden. 
 Nadenken hoe u over 10 jaar wilt 
wonen, is slim. Daarom heeft 
 Provincie Noord-Holland met 
 verschillende gemeenten en 
 corporaties een website gemaakt. 
Hierop kunt u ontdekken wat u nu 
al kunt doen om straks lekker te 
wonen. 

ooklaterlekkerwonen.nu 

 
Handige afvalwijzer

Spaarnelanden (Haarlem) en 
Meerlanden (Heemstede) hebben 
beide digitale afvalwijzers. Hierin 
ziet u snel waar u in uw buurt  
 bijvoorbeeld papier, glas en plastic 
kwijt kunt. Hoe u een afspraak 
maakt om gratis uw grofvuil op te 
laten halen. En er wordt uitleg 
 gegeven over wat er wel en niet in 
bijvoorbeeld de papiercontainer 
hoort. Op de website leest u 
 wanneer de restafvalcontainer in 
uw wijk vol of tijdelijk buiten 
 gebruik is en wanneer deze in de 
planning staat om geleegd te 
worden. 

afvalwijzer.spaarnelanden.nl 
en meerlanden.nl

Positief
Bij Elan Wonen zijn we bezig onze woningen en appartementen 
duurzamer te maken. We staan daarom heel positief tegenover 
‘groene’ plannen van onze bewoners. Als het kan, laten we huurders 
zelf kiezen wanneer ze hun woning duurzamer laten maken. Voor 
een deel van onze eengezinswoningen sluiten we hiervoor contracten 
af met gespecialiseerde bedrijven. Is dit bij uw woning het geval? 
Dan krijgt u hierover van ons een brief. 

Toejuichen
We krijgen daarnaast regelmatig vragen over zonnepanelen. We juichen 
dit alleen maar toe. Ieder jaar plaatsen we 2.000 zonnepanelen op 
bestaande eengezinswoningen in Haarlem en Heemstede. 
Dat doen we samen met onze partner Sungevity. Huurders krijgen 
een brief met een aanbod. Dat aanbod hangt af van het dak. Voor 
zonne panelen is het namelijk belangrijk dat het dak voldoende zon 
vangt en  genoeg ruimte heeft. We zijn ook bezig met het gas om op 
te koken uit woningen te halen. We doen dit alleen bij  bewoners die 
hier vrijwillig mee instemmen. 

Met elkaar werken we aan 
duurzaamheid

INFORMATIE	VOOR	HUURDERS	-	VOORJAAR	2021

wooninfo.nl/energiecoachMeer info 

Duurzaamheid is helemaal in. Materialen moeten lang meegaan en goed zijn voor 

het milieu. Bij Elan Wonen vinden we dit ook heel belangrijk. Mensen lenen steeds 

vaker spullen aan elkaar uit in plaats van deze allemaal zelf te kopen. We merken dat 

huurders duurzaamheid steeds belangrijker vinden. 

Energiecoach
Deze maatregelen zorgen voor meer duurzaam-
heid. Daarnaast is er 1 maatregel die écht 
 bijdraagt aan het verminderen van de energie-
vraag. Dat is het gedrag van mensen zelf. Daarom 
werken wij samen met onze partner Stichting 
!Woon. Huurders kunnen een huisbezoek van een 
energiecoach aanvragen. De coach bespreekt dan 
alle mogelijke manieren om energie te besparen. 
Dit levert vaak meteen resultaat op. w 

http://www.ooklaterlekkerwonen.nu
http://www.afvalwijzer.spaarnelanden.nl
http://www.meerlanden.nl
http://www.wooninfo.nl/energiecoach
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Betrokken

Vindt u het prettig om bij ons uw 
woning te huren? Komt u makkelijk 
met ons in contact? Helpen wij u 
goed? Dit zijn voor ons belangrijke 
vragen. Maar 1 ding is nog belang-
rijker; we horen graag wat er vol-
gens u goed en minder goed gaat. 

‘Onszelf verbeteren’
Zo komen we erachter hoe we  ons-
zelf kunnen verbeteren. Daarom 
onderzoeken wij hoe tevreden onze 
huurders zijn. 

‘Prettig werken’
We horen vaak dat bijvoorbeeld 
ons huurdersportaal Mijn Elan 
 Wonen beter kan. Diverse huurders 
vertellen dat ze dit online portaal 
niet prettig vinden werken. En dat 
ze het jammer vinden dat ze niet 
online een reparatieverzoek 
 kunnen indienen. 

‘Doet u mee?’
Wij nemen dit verbeterpunt en uw 
betrokkenheid serieus. Daarom 
zijn we dit jaar gestart met een 
 onderzoek naar een nieuw huur-
dersportaal. Wij willen een online 
portaal waar u graag mee werkt. 
Uw mening is daarbij van groot 
 belang. Daarom roepen wij onze 
huurders op om deel te nemen aan 
een testpanel over het nieuwe 
 portaal. Doet u mee? Op pagina 4 
leest u hier meer over.

Marieke Heilbron
directeur-bestuurder

	 MEEDOEN

‘Plannen worden echt beter’
Binnen de bewonersraad verdelen we de ver

schillende thema’s onder de raadsleden. 

 Vervolgens praten we hierover in kleine  groepjes 

met Elan Wonen. Met een klein team van 

 betrokken bewoners verzetten we veel werk. 

Daar ben ik best trots op. Ook deze periode 

 spelen er namelijk weer diverse onderwerpen.

Alle huren in de sociale sector worden per  

1 juli niet verhoogd. De politieke partijen willen 

huurders vanwege de coronacrisis ontzien.  

Dit betekent dat van 2,3 miljoen sociale huur

woningen de huur eenmalig wordt bevroren. 

Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging 

gaat daarmee dit jaar niet door. 

Huurbevriezing & verlaging

elanwonen.nl/participatieMeer info

elanwonen.nl/huuraanpassingMeer info 

	 GOED	OM	TE	WETEN

Jaarlijkse huuraanpassing
Het voorjaar komt eraan. Normaal het moment 
van de jaarlijkse huuraanpassing waar Klaas, Ralf 
en Loes betrokken bij zijn vanuit de bewoners-
raad. De huuraanpassing raakt mensen in hun 
portemonnee. Het is dus een belangrijk onder-
werp. Maar dit jaar loopt het anders. In het artikel 
hieronder leest u meer over de eenmalige huur-
bevriezing en -verlaging. Dit is goed nieuws voor 
de huurders. De corporaties worden hiervoor 
 financieel  gecompenseerd door de overheid. 
Ook dat is goed nieuws voor ons als huurders, 
want daardoor kan Elan Wonen blijven investeren 
in  bestaande en nieuwe woningen. 

Verbeteren dienstverlening
Bewonersraadsleden Lidy, Loes en Adrie hebben 
meegedacht over de nieuwe klantvisie van 

Eenmalige huurverlaging
Bij een aantal sociale huurders wordt de huur 
zelfs eenmalig in 2021 verlaagd. Het gaat om 
huurders met een laag inkomen en een hoge huur. 
De regering heeft daarover een wet aangenomen. 
U krijgt in maart bericht van ons als u in aan-
merking komt voor huurverlaging. Meer dan  
600  huurders van Elan Wonen komen voor deze 
 huurverlaging in aanmerking. 

Komt u in aanmerking voor de huurverlaging? 
Dit hangt af van:
• de hoogte van uw nettohuur;
• de samenstelling van uw huishouden;
• uw inkomen.

Om te bekijken of u recht heeft op huurverlaging, 
gebruiken we uw inkomen uit 2019 zoals dat bij 
de Belastingdienst bekend is. De Belastingdienst 
laat ons weten of uw inkomen boven of onder een 

Daling inkomen 
Huurt u in de sociale sector en is uw 

inkomen na 2019 gedaald?
Dan heeft u misschien ook recht op 

 huurverlaging. Vraag de huurverlaging 
zelf bij ons aan. 

Kijk op onze website voor de 
voorwaarden.

bepaalde grens valt. Wij krijgen geen informatie 
over uw precieze inkomen. 

Als u voldoet aan de voorwaarden, hoeft u niets te 
doen. U krijgt de huurverlaging vanzelf. U krijgt 
hier in maart een brief over.

Vrije sector
In de vrije sector mag de huur maximaal met 
2,4% worden verhoogd. Elan Wonen kiest voor 
een percentage van 1,4%. U wordt hierover in 
april per brief door ons geïnformeerd. w 

Elan Wonen. We merken dat Elan Wonen hard 
werkt om haar dienstverlening te verbeteren. 
En daarmee ook de tevredenheid  onder haar huur-
ders wil verhogen. Samen hebben ze nagedacht 
over het contact tussen huurders en Elan Wonen. 
Hebben huurders genoeg mogelijkheden om 
Elan Wonen te bereiken? Ze kunnen  natuurlijk 
contact opnemen via de telefoon, de balie, per 
 e-mail en het huurdersportaal. Maar vinden huur-
ders het prettig als ze  bijvoorbeeld ook kunnen 
chatten? Het zijn voor ons mooie vragen om over 
mee te denken. 

Gasloos in Heemstede
Tot slot ben ik met Atie betrokken bij de warmte-
visie van de  gemeente Heemstede. Het plan is de 
komende jaren met z’n  allen steeds meer  gasloos 
te worden. De gemeente heeft een  oproep gedaan 
onder Heemstedenaren om mee te denken over dit 
onderwerp. Helaas hebben zich hiervoor geen 
huurders gemeld. Ik ben ervan overtuigd 
dat  plannen echt beter worden als burgers 
meedenken. 

Namens de bewonersraad, 
Cor Beerthuizen, voorzitter

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

‘Gaan jullie het weer  
gezellig maken?’

“Dertig jaar geleden zijn mijn vrouw en ik hier komen wonen”, vertelt  

Gerard Hameteman uit de Ledeboerstraat. “Toen vroegen mensen aan ons:  

‘Ga je echt daar wonen?’ Nou, we wonen hier hartstikke prettig. Het is wat 

je er zelf van maakt. We zijn altijd onder de mensen en spreken veel buurt

bewoners. Als je elkaar kent, sta je meer voor elkaar open. We zijn altijd al 

sociaal actief geweest.”

“Mijn vrouw kookt in het buurtgebouw. Ik ben de beheerder van de buurt-
preventieapp en op vrijwillige basis chauffeur bij een zorginstelling. In het voor-
jaar en de zomer verzorgen we de bloembakken. Namens de buurt gooi ik altijd 
een kaartje in de bus bij nieuwe bewoners om ze welkom te heten. Ik wandel 
veel in de wijk en mensen weten me te vinden als er iets aan de hand is.”

“Door corona is er veel veranderd en kan er niet zoveel meer. Voorheen bakte 
ik met Oud & Nieuw 300 oliebollen en appelbeignets. Haalden we champagne 
en glühwein en nodigden we alle buren uit. Gelukkig kunnen we nog wel 
 gewoon de boel versieren. Rond alle feestdagen ziet onze gezamenlijke entree 
er altijd feestelijk uit. Binnenkort ook weer met Pasen. Buren reageren er erg 
 positief op: ‘Gaan jullie het weer gezellig maken?’ We vinden dat leuk om te 
horen, we zijn gewoon graag bezig.” w

‘Plannen worden echt beter’
Kent u dat? De stroom valt uit en in het donker moet u zoeken wat er allemaal 

is uitgevallen. In dat geval is het handig om een overzicht van uw groepen te 

hebben. Een simpel lijstje waarop staat wat onder welke groep in uw meterkast 

valt. Zo heeft u meer overzicht.

Het overzicht biedt nóg een voordeel
Het is namelijk handig wanneer onze monteurs aan de elektra komen werken.  
Ze hoeven dan niet alle apparaten uit te schakelen. U helpt de monteur door het 
overzicht in de meterkast te hangen. Zo weet de monteur welke apparaten hij uit 
moet schakelen. 

Dit overzicht maakt u heel eenvoudig
Schakel in uw meterkast een groep uit. Bekijk dan in uw woning wat er niet meer 
werkt. Denk aan verlichting, koelkast, vrieskast en digitale klokken. Alles wat u 
maar kunt bedenken dat is aangesloten op elektriciteit. Doe dit bij iedere groep. 
Zo heeft u snel uw overzicht compleet. w

Licht in de duisternis

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

elanwonen.nl/serviceabonnementMeer info

elanwonen.nl/wijkbudgetMeer info 

	 WIJKBUDGET

Van het wijkbudget van het appartementencomplex aan de Witte van 

Haemstedelaan zijn mooie grote kunstplanten gekocht. 

Plezieriger thuiskomen

Francoise Slot vertelt enthousiast: “We wonen in een mooi en fijn apparte-
mentencomplex. Maar de entree was best saai en steriel. Er mocht van ons 
wel iets meer groen in. Samen met buurmannen Louis en Marcel zijn we 
rond de tafel gegaan. We hebben gekeken wat we graag anders zien in en 
rondom ons complex. We hebben onze verbeterpunten via een brief gedeeld 
met alle buren. Hier kwamen nog meer ideeën bij. Die hebben we gedeeld 
met de gemeente Haarlem, Spaarnelanden en Elan Wonen.” 

“Op de website van Elan Wonen lazen we over het wijkbudget. Daarna hebben 
we samen met wijkregisseur Casper gekeken wat er mogelijk was. Hij keurde 
ons idee om mooie kunstplanten te kopen goed. Nu staat er een mooie grote 
kunstplant in de entreehal. En nog twee vergelijkbare planten op de 1e en 2e 
etage. Het is gelijk een stuk plezieriger thuiskomen. Ook met de gemeente en 
Spaarnelanden zijn we in gesprek gegaan. Zo hebben we een start gemaakt 
om een aantal zaken flink te verbeteren. We krijgen veel complimenten van 
onze buren. We zijn met z’n allen erg blij met het resultaat.” w

Voorbeeld groepenoverzicht
Groep 1  -  woonkamer behalve deel bij 

achterdeur
  - keuken 
Groep 2 - douchecabine
Groep 3 - overbrugging groep 1 en 2
Groep 4 - hal beneden
  - wc beneden
  - tuin, tuinhuis en zonnescherm

  -  overloop, zolderlicht en  
wandcontactdoos tussenmuur

  - berging
Groep 5 -  modem, slaapkamers,   badkamer en 

achterste  wandcontactdoos zolder

Groep 6 - wasmachine, droger, c.v.

mailto:klantenservice%40elanwonen.nl?subject=
http://www.elanwonen.nl/serviceabonnement
http://www.elanwonen.nl/wijkbudget
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Zelf doen
In 2021 gaan we aan de slag met een nieuw 
 portaal. We praten met verschillende aanbieders 
van huurdersportalen. Hoe ziet het portaal dat ze 
aanbieden eruit? En wat kan het? Wat willen de 

 gebruikers graag zelf doen in het portaal? En hoe 
 ondersteunt het ons bij het verbeteren van onze 
dienstverlening? Het zijn allemaal vragen die we het 
komende jaar willen beantwoorden. 

Meedenken en testen
Wilt u met ons meedenken over het huurders portaal? 
Of het nieuwe huurdersportaal komen  testen voordat 
we het echt gaan gebruiken? Meld uzelf dan aan op 
onze website. Want zoals Cor Beerthuizen in de 
 rubriek ‘Meedoen’ al schrijft: ‘Ik ben ervan overtuigd 
dat plannen echt beter worden als burgers mee-
denken.’ En zo denken wij er ook over. w 

Het huurdersportaal is toe aan vernieuwing. In gesprekken met 

huurders en uit onderzoeken horen we dit steeds vaker terug. 

Huurders missen vooral dat ze geen reparatieverzoeken kunnen 

indienen. We horen dit ook steeds vaker in onderzoeken over 

 klanttevredenheid die we houden onder huurders. Het huurders

portaal mag makkelijker en eenvoudiger te gebruiken zijn.
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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 regelt u veel zaken 
gemakkelijk via Mijn Elan Wonen. 
Zo vindt u er snel uw facturen. 
Of u wijzigt er uw gegevens.

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

Meer groen voor de deur

Geveltuinen zijn smalle stroken 
 tegen de voorkant van het huis. 
Daarin staan planten en bloemen. 
Je ziet ze vaak bij huizen zonder 
voortuin. Ze helpen om Haarlem 
groener te maken. En om Haarlem 
beter voor te bereiden op de ver-
andering van het klimaat. Minder 
tegels en meer groen in de stad 
helpen om wateroverlast tegen te 
gaan. De bodem kan het water dan 
beter opnemen. Daarnaast zorgen 
geveltuinen voor een fijne om-
geving om in te leven. Woont u in 
Haarlem en wilt u meer groen voor 
de deur? Er zijn spelregels als u 
een geveltuin wilt maken. Bijvoor-
beeld voor de grootte van de 
 geveltuin. Er moet namelijk genoeg 
ruimte overblijven voor wandelaars, 
scootmobielen en kinderwagens.

haarlem.nl/geveltuintjes

Voorjaarsschoonmaak

Op 20 maart start de lente. Voor 
veel mensen het moment voor  
een grote schoonmaak. Heeft u 
vent ilatieroosters in huis? Vergeet 
deze dan vooral niet mee te nemen. 
Vanuit de buitenlucht die door  
het rooster naar binnenkomt,  
zetten stofdeeltjes zich vast in de 
ven t ilatieroosters. Dit heeft effect 
op de werking van de roosters en 
dat kan gezondheidsklachten 
veroo rzaken. Zoals irritatie aan de 
luchtwegen. De beste manier is 
ventilatieroosters bij voorkeur 
‘droog’ schoon te maken met een 
borstel of stofzuiger. Succes met 
de schoonmaak!
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Vernieuwing in de Zeeheldenbuurt

Een nieuw huurdersportaal?
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In januari zijn we gestart met de aanpak van 39 eengezins

woningen in de Zeeheldenbuurt in Haarlem. Natuurlijk hebben 

we aandacht voor onderhoud. Maar we zijn ook bezig de woningen 

te verduurzamen. Nadruk ligt 

daarbij op het vergroten 

van het wooncomfort, 

de isolatie en de 

ventilatie.

Nieuwe frisse look
We voorzien alle schoorstenen van nieuw voeg werk en 
nieuw lood. De goten worden geschilderd en elke 
 woning krijgt ook een nieuwe voordeur. Binnenkort 
zien onze woningen in de Jan Evertsenstraat, Tromp-
straat en Banckertstraat er dus weer opgeknapt uit.

Energielabel A/A+
Van de bewoners heeft 60 procent ‘ja’ gezegd  tegen 
de verbeterplannen. Dat betekent dat we bij 23 woningen 
ook energiebesparende maatregelen uitvoeren.  
Deze woningen krijgen hierdoor een beter energie-
label,  namelijk A/A+. Goed nieuws voor de bewoners. 
Ze krijgen meer wooncomfort en een lagere energie-
rekening. Dat merkte de heer Woort ook. Hij is een 
 enthousiaste bewoner in de Banckertstraat.  
“Bij mijn vrouw en mij zijn de werkzaamheden vorig 
jaar maart al  uitgevoerd als proef. Voorheen moesten 
we echt  stoken om het warm te krijgen. Dat is flink 
verbeterd, het voelt nu warmer in de woning. Niet 
 alleen in wooncomfort zijn we er enorm op vooruit 
 gegaan. We besparen ook meer dan € 30 per maand 
op de energierekening. En dan liggen de zonnepanelen 
er nog niet eens op. De werkzaamheden zijn fantas-
tisch uitgevoerd en gaven weinig overlast. We zijn er 
erg blij mee!” w
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