
Op huisbezoek
In Boerhaavewijk worden 3 flats op termijn 

gesloopt en vervangen door nieuwbouw.  
Een ingrijpende beslissing voor bewoners.  

“We vinden het jammer dat we na 44 jaar uit 
ons huis moeten vertrekken. Maar we begrijpen 

goed dat deze flats worden gesloopt. Ze zijn 
oud.  Gelukkig krijgen we hulp bij het zoeken 

naar een geschikte woning”, zegt meneer 
 Matwirjo tijdens het persoonlijk 
 gesprek met José de Cock van 

Elan Wonen.

	 KORT	NIEUWS

1

	 WAT	KUNT	U	DOEN?	

Signaleren achter 
de voordeur 

Medewerkers van Elan Wonen en 
onze aannemers komen regelmatig 
bij onze huurders langs om 
 reparaties uit te voeren. Zij zien 
dan van dichtbij wat de situatie 
thuis is. En of een huurder mis-
schien hulp nodig heeft. Daarom 
hebben deze collega’s de training 
‘Signaleren achter de voordeur’ 
 gevolgd. Via deze training willen 
wij sociale problemen eerder  
 herkennen. Samen met de huurder 
kunnen we dan de juiste organisatie 
om hulp vragen.  

Tip: NOS op 3
 
Tegenwoordig is de wachttijd voor 
een sociale huurwoning lang. 
En op korte termijn lijkt de wacht-
tijd niet korter te worden. Dit 
 probleem speelt niet alleen in 
Haarlem en Heemstede. Maar in 
heel Nederland. Op de website van 
NOS op 3 is te zien wat van veel 
gemeenten de wachttijd is voor 
een sociale huurwoning. Ook is te 
zien hoe de situatie tussen 2015 en 
2020 is veranderd.
 

app.nos.nl/op3/socialehuur

Vogels voeren? 
Niet te vaak!

Het is heel gezellig de vogels in de 
tuin te voeren. Of de eendjes in de 
vijver. Het nadeel is alleen dat 
voedselresten niet alleen  vogels 
aantrekken, maar ook  muizen en 
ratten. Daar is niemand blij mee. 
Ze komen ongevraagd in uw huis 
of de schuur. Ze knagen aan uw 
spullen en kunnen ziektes mee-
brengen. Vogels voeren lijkt dus 
leuk, maar doe het niet te vaak en 
geef ze niet te veel! 

Ouder worden & prettig wonen 
in Haarlem én Heemstede

INFORMATIE	VOOR	HUURDERS	-	ZOMER	2021

 elanwonen.nl/owpwMeer info 

Goed nieuws! De verhuisregeling ‘Ouder worden & prettig  wonen’ 

voor 65-plussers geldt naast Haarlem nu ook in Heemstede. 

Mensen die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen met 

voorrang verhuizen naar een woning zonder trappen. 

Bedenk op tijd hoe u straks wilt wonen
De 65+-regeling is een samen werking tussen de 
gemeenten en verschillende woning corporaties. 
De regeling is bedacht om huurders op tijd te 
 laten nadenken hoe ze ook later lekker kunnen 
wonen. Misschien gaat uw gezondheid achteruit. 
Komt u dan de trap nog op? Kunt u dan nog 
steeds in uw woning blijven  wonen? Als u nu al 
nadenkt over hoe u straks wilt wonen, heeft u 
meer keuze. De kans is groter dat u een woning 
vindt die aan uw woonwensen voldoet.

Tijd voor hobby’s en leuke dingen
Ruim 130 huurders zijn inmiddels met de regeling 
verhuisd. Els van der Doe is 1 van deze huurders: 
“Het afgelopen jaar ben ik naar Hof van Leijh in 
Haarlem verhuisd. En ik heb er geen moment spijt 
van gehad. Het is nieuw en gelijkvloers. Het is snel 

Op welke woningen 
kunt u reageren? 

Het maakt niet uit of u een 
 sociale woning kiest bij Elan Wonen, 

Pré Wonen, Ymere of Woonzorg 
 Nederland. U kunt reageren op 

 woningen in Haarlem en Heemstede die 
 voldoen aan de regeling. U herkent 
deze woningen aan het logo van  

‘Ouder worden &  
prettig wonen’. 

schoongemaakt en ik 
heb geen tuin meer te 
onder houden. Ik heb 
nu alle tijd voor mijn 
 hobby’s en om met 
 vriendinnen leuke dingen 
te doen.”

Gebruik de regeling ook
Op onze website leest u alles 
over de verhuis regeling. Hier 
leest u ook of u voldoet aan  
de  voorwaarden van deze 
 regeling. Wilt u gebruik maken 
van de  verhuisregeling?  
Schrijf u dan in bij Woonservice. 
En vraag daarna voorrang bij 
ons aan. w

http://app.nos.nl/op3/socialehuur
http://www.elanwonen.nl/owpw
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Achter de voordeur

Als woningcorporatie hebben wij 
een belangrijke maatschappelijke 
taak. Wij bieden betaalbare 
 woningen voor mensen die in 
 aanmerking komen voor een 
 sociale huurwoning. Maar daar 
stopt onze taak niet. Ook achter de 
voordeur willen wij er voor u zijn. 

Soms hebben huurders 
extra hulp nodig 

Vooral onze collega’s in de buiten-
dienst komen dit tegen in hun 
 dagelijks werk. Zoals onze wijk-
beheerders en onderhouds-
monteurs. Daarom hebben zij een 
training ‘Signaleren achter de 
 voordeur’ gevolgd. Zij zijn getraind 
in het herkennen van (sociale) 
 problemen. Denk aan kwetsbaar-
heid, dementie of misbruik.  
 
Herkennen wij deze situaties?  
Dan kunnen we snel hulp regelen.  
Huurders die dit nodig hebben, 
brengen we in contact met de juiste 
mensen of organisatie die ze verder 
kunnen helpen. Dit helpt om de 
woonsituatie te verbeteren. En om 
mogelijke overlast te verminderen. 
Zo houden we samen de wijk 
leefbaar. 
 

Maar ook uw oren en ogen 
zijn onmisbaar 

Heeft u zelf het idee dat uw buur-
man of buurvrouw extra hulp nodig 
heeft? Maak eens een praatje en 
vraag hoe het gaat. Of neem 
 contact op met onze wijkregisseur 
in uw buurt. Bekijk wie uw  
 wijkregisseur is op
  

elanwonen.nl/in-uw-wijk  
 

Samen kijken we naar elkaar om.

Marieke Heilbron
directeur-bestuurder

	 MEEDOEN

Meer aandacht voor elkaar
Noem me ouderwets, maar ik vind persoonlijke 

communicatie het fijnst. Je hebt meer aandacht 

voor elkaar. Persoonlijk contact met mijn woning-

corporatie vind ik daarom heel prettig. Als leden 

van de bewonersraad zijn we op de eerste plaats 

huurder. We dienen reparatieverzoeken in en heb-

ben te maken met onderhoud aan onze woningen. 

Daarbij lopen we tegen dingen aan waarvan we 

soms denken: ‘Elan Wonen, dat kan ook anders’. 

Wanneer woningen worden opgeknapt of 

 gesloopt, verandert er veel in het leven van 

onze huurders. Daarom hebben we de rechten 

en plichten van huurders en verhuurders bij 

sloop en renovatie op papier gezet. Dit deden 

we in het Algemeen Sociaal Plan (ASP). In dit 

ASP staat onder andere welke steun huurders 

van ons krijgen bij sloop of renovatie.

Algemeen Sociaal Plan: 
dat geeft duidelijkheid  

elanwonen.nl/participatieMeer info

elanwonen.nl/aspMeer info 

	 GOED	OM	TE	WETEN

We hebben onze ervaringen op papier gezet
Elan Wonen wil de communicatie naar bewoners 
verbeteren. Op papier is het een prachtig verhaal, 
maar hoe doen ze dit in de praktijk? Het is 1 
van de onderwerpen waarover we meepraten. 
We hebben al onze ervaringen op papier gezet. 
Sommige leden hebben zelfs een rondje gedaan 
langs buren of kennissen die huren bij Elan Wonen. 
We hebben dit vervolgens besproken met de 
 directie van Elan Wonen. Zo werken we samen om 
de dienstverlening te verbeteren. 

Wat gebeurt er tijdens een verbouwing?
Dit jaar is het ASP uitgebreid met informatie over 
de renovatie van een bestaande woning. Hierbij 
blijft de huurder in de woning wonen, terwijl de 
woning verbouwd wordt. Directeur-bestuurder 
Marieke Heilbron: “Duren de werkzaamheden 
 langer dan gepland? Dan krijgen bewoners een 
vergoeding van ons. Ook onderzoeken we hoe de 

De gemeente Haarlem,  
de  woningcorporaties  

Elan Wonen, Pré Wonen en 
Ymere en de bewonersraden van 

alle corporaties hebben het 
 Algemeen Sociaal Plan  ondertekend. 

We bekijken het iedere 5 jaar 
 opnieuw. U vindt het volledige 

 Algemeen Sociaal Plan op 
onze website.

huurder het vindt dat zijn woning verbouwd wordt 
en welke overlast hij hiervan heeft.” 

Wat verandert er voor de huurder? 
Onderdeel van het ASP is dat we per sloop- of 
 renovatieproject een Sociaal Project Plan (SPP) 
schrijven. Hierin staat wat er voor de huurder ver-
andert en hoe wij onze huurders hierbij begeleiden. 
Er staat ook in welke financiële regelingen er zijn. 
De afspraken in zo’n SPP maken we met de 
 gemeente, de wijkraad en de meedenkgroep. 
Bij deze laatste groep betrekken we huurders die 
te maken krijgen met de gevolgen van de sloop of 
renovatie. w 

We zien goede verbeteringen 
De corporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere 
hebben samen een Algemeen Sociaal Plan voor de 
Haarlemse huurders opgesteld. Hierin staan de 
nieuwe afspraken die gelden bij renovatie, sloop 
of nieuwbouw. Deze afspraken geven huurders 
meer invloed en rechten boven op wat in de 
wet staat. Dat is een mooie stap vooruit. De 3 ver-
schillende bewonersraden hebben hierover van 
het begin tot het einde meegepraat. We vonden 
het belangrijk dat er duidelijk in het plan staat 
wanneer de huurder informatie krijgt. Je weet dan 
precies wanneer je weer een bericht van de 
 corporatie kunt verwachten.  

Als huurders krijgen we hierdoor het gevoel dat 
we ertoe doen. We krijgen meer persoonlijke 
 aandacht. Een mooie verbetering. w 

Namens de bewonersraad, 
Cor Beerthuizen, voorzitter

Marieke: “Spreken we met elkaar goed af wat we 
van elkaar verwachten? Dan geeft dit meer  

duidelijkheid. Dat zorgt ervoor dat een project voor 
beide partijen makkelijker verloopt.” 

http://www.elanwonen.nl/in-uw-wijk
http://www.elanwonen.nl/participatie
http://www.elanwonen.nl/asp


Inge (links) met buurvrouw Joolz (rechts)

3

		EEN	GOEDE	BUUR 	 KAN	IK	U	HELPEN?

‘Een beetje klussen geeft 
levensvreugde’
Al 21 jaar woont Wim van Ingen met zijn vrouw Ria aan de P.C. Boutensstraat 

in Haarlem-Noord. En al net zo lang is hij als klusjesman aan de slag in het 

complex. “Het geeft me veel levensvreugde om nuttig te zijn.”
 

Met zijn 81 jaar is Wim niet meer de jongste. Maar dat houdt hem niet tegen om 
cv-ketels bij te vullen, lampen te vervangen en de gezamenlijke binnentuin water 
te geven. Wim heeft bij de politie gewerkt en weet nog goed hoe hij daarnaast in 
zijn rol als klusjesman is gegroeid. “Toen ik hier net kwam wonen, zag ik weleens 
een monteur van Elan Wonen langskomen voor een kleine klus. Dat vond ik on-
nodig, want ik kon het ook doen. Zo kon die monteur weer aan de slag met een 
grotere klus. Daarom heb ik Elan Wonen gebeld en voorgesteld of ik niet af en 
toe wat kon doen in het complex.” Zo gezegd werd zo gedaan. Nu, 21 jaar later, 
staat Wim nog steeds met veel plezier te klussen. w

Meer aandacht voor elkaar

Veel huurders willen klussen in hun woning. Want een mooie woning die naar 

uw smaak is ingericht, vergroot uw woonplezier. In dit artikel delen we handige 

klustips.  

Voor een gordijn hoeft u niet te boren in uw kozijn  
Tegenwoordig zijn er plakstrips en kliksystemen om gordijnen op te hangen. 
Zo hoeft u niet in of rond het kozijn te boren. Dat scheelt een hoop gedoe en 
rommel. Zoek op Google naar ‘gordijn kozijn niet boren’. Dan ziet u verschillende 
leveranciers die gordijnen aanbieden waarbij u niet hoeft te boren in of rond het 
kozijn. 
 
Zonwering ‘klikt’ u in uw buitenmuur 
In de zomer is een zonwering wel zo prettig. Vaak wordt zonwering in de buiten-
muur vastgezet. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Met een kliksysteem en zuig-
nappen kunt u zonwering plaatsen. Zoek hiervoor op Google naar  ‘zonwering 
buiten zonder boren’.  
 
Hang schilderijen op zonder boren in uw muur 
Wilt u een mooi schilderij of een fotolijst aan uw muur hangen? Geen probleem. 
Met zelfklevende strips, haken, spijkers en schroeven hoeft u niet langer in uw 
muur te boren. Zoek hiervoor op Google naar ‘bevestigen zonder boren’. w

Klussen 
zonder gedoe

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

elanwonen.nl/serviceabonnementMeer info

elanwonen.nl/wijkbudgetMeer info 

	 WIJKBUDGET

De galerij op de Pelikaanlaan in Heemstede zit achter een glazen wand. 

Daardoor is het er in deze tijd van het jaar lekker warm. Alsof je in een kas 

staat. Dat bracht bewoner Inge Peeters op een idee. “Hoe klein je balkon 

ook is, je kunt het al snel groen maken. Dit is goed voor het klimaat.  

Dat zette mij aan het denken: onze galerij is best breed. Hier is nog 

 voldoende ruimte over om er iets te laten groeien.”

Maatjes in de moestuin

Een groene galerij
“Vorig jaar hebben mijn vriend en ik zelf een moestuinbak gemaakt. Toen ik 
zag hoe goed de kruiden groeiden, heb ik het idee voor een groene galerij 
 ingediend bij Elan Wonen. Maxime, de wijkregisseur, vertelde over het wijk-
budget en schreef een brief aan alle bewoners in het appartementencomplex.” 

Voor de zaadjes zorgen we zelf
Maar liefst 18 buren reageerden enthousiast. Elan Wonen kocht vervolgens de 
bakken en aarde vanuit het wijkbudget. Inge: “Voor de zaadjes zorgen we als 
bewoners zelf. Ook de verzorging doen we samen. Hierdoor hebben we nu 
meer contact. Naast dat we met elkaar tips bespreken, ruilen we regelmatig 
wat stekjes en kruiden met elkaar. Dat is leuk en superlekker!” w

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


elanwonen.nl/overlastMeer info 

elanwonen.nl/in-uw-wijkMeer info 

‘Die van hiernaast’
Elan Wonen huurt Buurtbemiddeling als specialist in om 
bewoners te helpen die er samen niet uitkomen. Peter: 
“Wat mij opvalt, is dat buren elkaar niet kennen. Het is 
vaak ‘die van hiernaast’ of ‘die van de hoek’. Mensen die 
elkaar niet kennen, ervaren sneller overlast van elkaar. 
Leer elkaar kennen. Praat met elkaar. Probeer afspraken 
met  elkaar te maken. Mijn ervaring is dat je met de meeste 
mensen prima kunt praten. Wanneer mensen elkaar in een 
gesprek leren kennen, ontstaat er vaak ook meer begrip.”

Altijd eerst samen
Buurtbemiddeling is er niet om een bepaalde klacht voor 
je af te handelen. Het is altijd samen. Peter: “Wij komen 
pas in actie nadat de buren al een keer samen over het 

 probleem hebben gesproken. Als diegene die overlast 
 ervaart al eens actie heeft ondernomen. Kom je er samen 
niet uit? Dan  helpen wij om opnieuw het gesprek met 
 elkaar te voeren.”

Tips om erover te praten
Het klinkt heel makkelijk, maar blijf niet te lang zitten met 
je probleem. Bespreek het op tijd met de buurman of buur-
vrouw. Op onze website lees je tips hoe je dit gesprek het 
beste kunt aanpakken. 

Kom je er samen niet uit? Bel dan naar Buurtbemiddeling, 
telefoonnummer (023) 569 88 83! Ze helpen u graag. w 

Liever een goede buur dan een verre vriend. Maar wat als die goede buur 

regelmatig voor geluidsoverlast zorgt? Het is de nummer 1 van ergernissen 

onder buren.  Peter Wortel van Buurtbemiddeling weet er alles van:  

“Kleine kinderen die tot ’s avonds laat rondrennen of harde muziek, ik hoor 

het zeer regelmatig.”

Joël, Casper, Evelien en Charles 

(van links naar rechts)
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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!Regel uw zaken  

digitaal

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.
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De wijkbeheerder is het gezicht in de wijk. Het aanspreekpunt voor huurders. 

Hij houdt toezicht op de wijk of  alles schoon, heel en veilig is. De wijk regisseur 

houdt zich meer bezig met de ontwikkelingen op lange termijn. En bijvoorbeeld 

als er grote overlast is. In de komende edities van het bewonersblad maakt u 

 kennis met onze wijkbeheerders en wijkregisseurs.  

KORT	NIEUWS		

Haarlem-West 
Wijkbeheerder: Joël van Splunter 
Wijkregisseur: Casper de France 

Haarlem-Noord
Wijkbeheerder: Charles Moreno 
Wijkregisseur: Evelien van Schagen 

De wijkregisseur houdt zich bezig met de 
vraagstukken over leefbaarheid in de 
wijk. Zo onderhoudt hij contact met  

gemeenten en (welzijns-)organisaties. 

Maar hij besteedt ook aandacht aan 
 situaties rondom woonfraude en houdt 
het wijkbudget in de gaten.

Spreek gerust uw wijkbeheerder aan
Heeft u vragen over de buurt?  
Spreek dan uw wijkbeheerder aan.  
Onze wijkbeheerders: 
•  spreken bewoners aan op   ongewenst 

woongedrag;
•  letten op signalen van woonfraude;
•  hebben een sterk netwerk met  andere 

professionals in de wijk;  
•  spelen snel in op ongewenste  situaties 

om te voorkomen dat dit uit de hand 
loopt;  

•  onderhouden direct contact met de 
wijkregisseur zodat ze in  lastige 
 situaties samen kunnen werken;  

•  krijgen ideeën van bewoners om de leef-
baarheid in de buurt te  ve rhogen. w

Geluidsoverlast: praat er met elkaar over 

http://www.elanwonen.nl/overlast
http://www.elanwonen.nl/in-uw-wijk
mailto:klantenservice%40elanwonen.nl?subject=
mailto:klantenservice%40elanwonen.nl?subject=
http://www.elanwonen.nl
http://mijn.elanwonen.nl
http://mijnwoonservice.n
mailto:klantenservice%40elanwonen.nl?subject=

