
In de verf
De 30 woningen in de Balistraat en 

 Sumatrastraat in Heemstede zitten weer goed 
in de verf. Dit hoort bij het ‘planmatig onderhoud’ 

dat Elan Wonen doet. Alle houten onderdelen 
van de woningen en schuren zijn geschilderd. 
 Daarnaast zijn alle kunststof kozijnen schoon

gemaakt. Kwaliteitsinspecteur Auke Mooi bekijkt 
samen met de schilder het schilderwerk. 
Auke: “De woningen knappen altijd weer 

op van zo’n schilderbeurt.”
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	 WAT	KUNT	U	DOEN?	

Zo geregeld: een 
inboedelverzekering

Een inboedelverzekering dekt de 
schade aan spullen in uw huis door 
bijvoorbeeld diefstal, lekkage of 
brand. Onder inboedel verstaan we 
alle spullen in uw huis, die niet 
vastzitten. U kunt deze dus ver
huizen. Ook gevolgschade valt 
 onder deze verzekering, bijvoor
beeld het witten van uw plafond na 
een lekkage. Wij raden onze huur
ders aan om altijd een inboedel
verzekering af te sluiten. Dit kunt 
u in een paar minuten online  
 regelen. Zoek hiervoor online op 
‘afsluiten inboedelverzekering’. 

 
Staat de lift stil?

Het is heel vervelend als de lift in 
uw complex in storing staat. 
 Gebeurt dit toch? Geef dit dan  
 direct door aan het onderhouds
bedrijf van de lift. In én buiten de 
lift hangt een bord met het 
 storingsnummer dat u kunt bellen. 
Als u dit nummer belt, zijn de 
 monteurs sneller op de hoogte van 
de storing dan   wanneer u 
Elan  Wonen belt. De storing kan 
hierdoor sneller worden opgelost.

 
Dat zijn heel veel peuken

Wist u dat een sigarettenpeuk 
maar liefst 12 jaar in de natuur kan 
blijven liggen? Steeds vaker zien 
we peuken liggen bij een entree 
van een complex of in de binnen
tuin. Elke dag 1 peuk over het 
 balkon is toch al gauw 365 peuken 
per jaar. Als u dan weet dat ze 
12 jaar kunnen blijven liggen, is dat 
een flinke stapel rotzooi. Samen 
houden we het schoon, heel en 
 veilig. Maar hierbij hebben we uw 
hulp hard nodig. Vandaar deze 
 oproep aan alle rokers onder ons: 
neem peuken mee naar uw eigen 
woning om daar weg te gooien. 
Of plaats bijvoorbeeld een bloem
pot met zand op uw balkon of 
 galerij om uw peuken in te doen. 
Deze kunt u dan in 1 keer legen in 
de afvalbak. 

Variabele prijzen 
Wie een aflopend contract niet verlengt en niet over
stapt naar een andere leverancier, komt automatisch 
terecht in een contract voor onbepaalde tijd met 
 variabele prijzen. In de praktijk worden die tarieven 
2 keer per jaar aangepast. 

Een contract voor langere tijd
Wie de prijzen voor langere tijd heeft vastgelegd, 
merkt om te beginnen niks. Maar loopt het jaar
contract af en wilt u een nieuw jaarcontract 
 afsluiten? Dan kan het zijn dat u flink duurder uit 
bent. Wie op dit moment een nieuw contract 
 afsluit, betaalt ook al snel tientallen euro’s per 
maand meer. w  

Hoge energieprijzen

INFORMATIE	VOOR	HUURDERS	-	NAJAAR	2021

consumentenbond.nl/energieMeer info 

De prijzen voor elektriciteit en gas lopen dit jaar ongekend hard op. 

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Blijven 

de prijzen zo hoog? Dan krijgen miljoenen huishoudens met varia

bele tarieven na 1 januari een fors hogere energierekening. Wat u gaat 

 merken van de torenhoge prijzen, hangt vooral af van het energie

contract dat u heeft.

Controleer uw 
energiecontract

Het is verstandig om goed in 
de gaten te houden wanneer uw 
 contract afloopt. Vergelijk de aan

biedingen van de verschillende 
aanbieders en stap op tijd over. 

Het kan u per jaar veel geld 
schelen. 

http://www.consumentenbond.nl/energie
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Heffing

Het gaat de laatste maanden in 
Den Haag vaak over wonen en de 
verhuurdersheffing. Er zijn bijvoor
beeld te weinig huurwoningen en 
daar moet een oplossing voor 
 komen. Het stoppen van de 
 verhuurdersheffing wordt dan 
 genoemd als een mogelijke 
oplossing. 

‘Meer dan u denkt’
Voor mij is dit een heel interessant 
onderwerp. Maar ik kan me voor
stellen dat het voor u een vervan
mijnbedshow is. Want wat merkt u 
er nu van als zo’n heffing stopt? 
Het grappige is; meer dan u denkt.

‘Uw huis’
Ieder jaar betalen wij als 
Elan  Wonen ruim 7 miljoen euro 
aan verhuurdersheffing. Geld dat 
wij veel liever willen uitgeven aan 
het bouwen van nieuwe woningen 
én het duurzamer maken van 
 woningen. Stopt de verhuurders
heffing? Dan heeft dit dus ook 
 gevolgen voor u. Het geeft ons 
 namelijk meer ruimte om geld te 
stoppen in nieuwe én bestaande 
woningen. Misschien wel uw huis! 

‘Stop de heffing’
Daarom houd ik het nieuws uit 
Den Haag goed in de gaten. 
En laat ik mijn mening hierover op 
sociale media en in verschillende 
overleggen zeker horen. Hopelijk 
stopt de heffing en kunnen we het 
geld uitgeven aan zaken die er echt 
toe doen en waar u als huurder wat 
aan heeft.

Marieke Heilbron
directeurbestuurder

	 MEEDOEN

Volle sterkte
Graag begin ik meteen met het goede nieuws: de bewonersraad 

is weer op volle sterkte. Wim Mollema zat al jaren in de financiële 

commissie en is nu volledig lid geworden van de bewonersraad. 

Daar zijn we bijzonder blij mee. 

Ieder jaar ontvangt u van ons verschillende 

brieven. Maar wist u dat u onze post ook 

 digitaal kunt ontvangen? Dat is makkelijker 

voor u én beter voor het milieu. 

Voor uw gemak: ontvang uw post 
voortaan ook digitaal 
 

elanwonen.nl/participatieMeer info

elanwonen.nl/postMeer info 

	 GOED	OM	TE	WETEN

Verschillende vormen van meedoen
Hoewel het lastig is om mensen te vinden die zich 
voor de raad willen inzetten, zien we wel veel 
 andere manieren waarop huurders meedoen en 
betrokken zijn. Zoals huurders die zich hebben 
aangemeld om het nieuwe huurdersportaal te 
 testen. Anderen die zeer regelmatig hun gezamen
lijke tuin bijhouden. Of gezellige  activiteiten 

De jaarlijkse huuraanpassing, de afrekening van 
uw servicekosten en brieven over bijvoorbeeld 
werkzaamheden aan uw woning of complex. 
Deze krijgt u al zo veel mogelijk digitaal, via 
 Postex.  Andere brieven van Elan Wonen krijgt u 
nog steeds via de post van ons. 
 
Steeds meer brieven digitaal 
In de toekomst willen wij meer brieven 
 digitaal versturen. Het is sneller, milieu
vriendelijker én goedkoper. Kortom, alleen maar 
voordelen! 
 
Wilt u ook graag uw post digitaal ontvangen? 
Dan kunt u dit heel eenvoudig bij ons aangeven. 
Dat doet u zo:

Stap 1 :   Ga naar elanwonen.nl/post. Vul hier uw 
code in. Deze code vindt u op het voor
blad van onze brieven. De code  begint 
met de letters PTX. 

Het is belangrijk dat uw 
contactgegevens bij Elan Wonen 
bekend zijn. Met uw juiste email

adres en telefoonnummer kunnen we 
snel contact met u leggen. Verandert uw 
mailadres of telefoonnummer? Of wilt u 
het contact via een ander mailadres of 
 telefoonnummer laten verlopen? Geef 

dit aan ons door via een mail naar: 
klantenservice@elanwonen.nl

Stap 2 :  Geef daarna aan hoe u onze post wilt 
 ontvangen. U krijgt daarna een email van 
ons om uw keuze te bevestigen. 

Stap 3 :   Voer het emailadres in of wijzig het  
 emailadres waarop u onze digitale post 
wilt ontvangen.

Heeft u geen e-mailadres?
Of wilt u graag uw brieven gewoon per post 
 blijven ontvangen? Dat kan ook. Dan hoeft u niets 
te doen! w 

 organiseren in een complex of voor de buurt. 
 Zoals de burendag in de Zwedenstraat op de foto. 
Hartstikke fijn, want hierdoor leren buren elkaar 
beter kennen. Het zorgt voor verbinding.

Mooie stappen vooruit
Het is aardig om te noemen dat we weer mee
praten over de meerjarige prestatieafspraken 
met de gemeenten Haarlem en Heemstede. 
 Daarnaast zijn we bezig om ook in Heemstede 
een   Algemeen Sociaal Plan te lanceren. Dat is een 
mooie stap vooruit voor de huurders. In het plan 
staat namelijk waar je als huurder wel en niet 
recht op hebt bij renovatie en sloop of nieuw
bouw. Verder zijn we met Elan Wonen in gesprek 
over hun plannen voor de komende 5 jaar. 

Verhuurdersheffing
Tot slot maken we ons als bewonersraad echt  
 zorgen over het tekort aan sociale huurwoningen. 
Vandaar dat we volledig achter de afschaffing van 
de verhuurdersheffing staan. Daar gaat de politiek 
natuurlijk over, maar we blijven ons hiervoor hard 
maken. 

Namens de bewonersraad, 
Cor Beerthuizen, voorzitter w

Burendag in de Zwedenstraat

http://www.elanwonen.nl/participatie
http://www.elanwonen.nl/post
http://www.elanwonen.nl/post
mailto:klantenservice%40elanwonen.nl?subject=
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		EEN	GOEDE	BUUR 	 KAN	IK	U	HELPEN?

Een geslaagde 
burendag
In september organiseerden Hans en Linda met hun buren een  gezellige 

 burendag. Voor alle buren uit de flat van Elan Wonen en de flat van  

Pré Wonen in de Zwedenstraat werd de barbecue aangestoken.  

“Het was een enorm geslaagde dag. Maar ik heb het niet alleen gedaan 

hoor!”, benadrukt Linda. 

“We zijn met z’n 9en. Christel, de familie Elmajjouti, Khamis en zijn vrouw, 
Mary en John. En ik mag mijn buurmeisjes Hajar en Nilay niet vergeten die zich 
over de kinderen ontfermden. De meiden deden Oudhollandse  spelletjes met 
ze en leerden ze allemaal leuke dansjes. Een groot succes!”

“Veel buren zagen elkaar voor het eerst, dit was een mooie manier om met 
 elkaar kennis te maken. Ook ontstond er tussen ons als organisatieteam een 
 intensiever contact. Waar we elkaar eerst alleen ‘goedemorgen’ wensten, maken 
we nu steeds vaker even een praatje. Er is meer verbinding.” 

Hans vertelt enthousiast: “Voor het feest hebben we aan de buren gevraagd om 
iets lekkers mee te nemen uit hun eigen cultuur. Ik heb lekkere Limburgse vlaaien 
gebakken. Mijn Turkse buurvrouw maakte zalige Turkse cake en een mooie 
 salade. En er was nog veel meer. Het was een feest met een heerlijke mix van 
lekkernijen. w

Volle sterkte

We zitten weer in de koude en donkere tijd van het jaar. Wij krijgen dan vaak 

vragen over de verlichting op straat en verwarming in huis. Wij helpen u 

 natuurlijk graag. U leest in dit artikel een paar handige tips. 

Warmte in huis? Blijf ventileren
Wilt u het lekker warm in huis hebben? Dan is het belangrijk om goed te blijven 
ventileren. Zet de roosters of een raam open als u van huis gaat. Dan komt er 
verse lucht in uw woning. Verse lucht wordt sneller warm dan vochtige, oude 
lucht als u de verwarming aanzet. 

Meld kapotte verlichting bij ons…
Als het donker is, geeft verlichting een gevoel van veiligheid. Ziet u dat er een 
lamp op de galerij of in de portiek kapot is? Of werkt een lamp niet op een 
 achterpad of boxgang? Laat het ons weten. Dan komen we de lamp zo snel 
 mogelijk vervangen. Is uw lamp in de tuin kapot? Via ons serviceabonnement 
 komen we de lamp bij u vervangen. 

…of bij de gemeente
Ziet u straatverlichting die niet werkt? Kijk dan of er een sticker van de gemeente 
op zit. Op deze sticker staat een lampnummer. Geef dit lampnummer door aan 
de gemeente met de boodschap dat de lamp niet werkt. w

Ventileren  

en verlichten

elanwonen.nl/serviceabonnementMeer info

elanwonen.nl/wijkbudgetMeer info 

	 WIJKBUDGET

In het voorjaarsnummer van het bewonersblad las u dat er mooie grote kunst

planten zijn gekocht van het wijkbudget voor het appartementencomplex aan de 

Witte van Haemstedelaan. Inmiddels zijn de algemene ruimten nóg gezelliger 

geworden door de kleurrijke schilderijen van bewoner Henk Smorenburg. 

Het is er nu nóg plezieriger

Mooie lijsten
In het complex hangen nu 8 schilderijen van de schilder. Henk doneerde deze 
en van het wijkbudget zijn er mooie lijsten gekocht. Hij vertelt trots: “Ik gebruik 
aquarel en acrylverf voor mijn schilderijen. Ik schilder vooral dingen die ik 
zelf leuk vind: landschappen, bloemen, gebouwen, vogels. Buren reageren 
 enthousiast. Ze vragen me soms of ik nog meer schilderijen heb.” 

Iets nieuws
De schilderijen heeft Henk tijdens zijn schilderlessen gemaakt. Henk: “Met 
mijn 83 jaar ben ik nog heel actief. Ik volg graag schilderlessen, omdat je elke 
keer weer iets nieuws leert. Zo was een van de opdrachten om diverse 
 portretten van artiesten te maken. Daar hangen er nu ook een aantal van in 
de flat. Ik vind het een hele eer.” w

Dit is een voorbeeld 
van het nummer dat u 
doorgeeft aan de 

gemeente.

http://www.elanwonen.nl/serviceabonnement
http://www.elanwonen.nl/wijkbudget


elanwonen.nl/wijkenbuurtenMeer info 
Van links naar rechts: Sudesh Kalika, Tobias Lubbers en Rob Neeskens.

Meer info 

	 TIPS	&	WEETJES

Bent u ook trots op 
uw tuin of balkon?

In het volgende bewonersblad 
 starten we met een nieuwe rubriek: 
‘Trots op uw tuin of balkon’. 
Bent u trots op uw tuin of balkon? 
Stuur dan een email naar 
communicatie@elanwonen.nl. 
Wij laten graag uw tuin of balkon 
zien. Ook mag u vertellen waarom 
u hier zo blij van wordt. We kijken 
uit naar uw foto’s!

Tips voor uw cv-ketel
 
Als het buiten koud is, wilt u het 
thuis warm hebben. Controleer 
daarom of uw cvketel en radia
toren goed werken. In dit bericht 
geven we tips om een storing van 
uw verwarmingsinstallatie te 
voorkomen.
1.  Zet alle radiatoren open en zet 

de thermostaat op 25 graden. 
Voelt een radiator koud of lauw? 
Dan is het verstandig om uw 
 radiator te ontluchten.

2.  Controleer de druk van de 
 cvketel. Deze moet minimaal  
1 bar zijn. Maar bij voorkeur 
tussen 1,2 bar en 2 bar.

3.  Gaat de waterdruk richting  
1 bar? Vul dan de cvketel bij 
met water.

Werkt uw cvketel niet? Op uw 
 cvketel is een sticker geplakt met het 
telefoonnummer van de  leverancier. 
Voor het bijvullen van uw cvketel 
kunt u ook een serviceabonnement 
bij Elan Wonen afsluiten.

elanwonen.nl/cvketel

Servicepaspoort: 
makkelijk én korting

Heeft u wel eens nagedacht over 
het lidmaatschap van Servic e
paspoort? Dit is een onderdeel van 
Zorgbalans. Bij het Service
paspoort vindt u alle diensten, 
 producten en leveranciers die u 
helpen om prettig thuis te  wonen. 
Daarnaast krijgt u ledenkorting op 
een heleboel diensten van 
 Servicepaspoort. 

servicepaspoort.nl
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Wie zijn uw wijkbeheerder 
en wijkregisseur?
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Elan Wonen vindt het belangrijk dat iedereen prettig woont. In een 

buurt die schoon, heel en veilig is. Onze wijkbeheerders en wijk

regisseurs zijn daar alert op. Onze wijkbeheerder is het gezicht in 

de wijk en uw aanspreekpunt. De wijkregisseur houdt zich meer 

bezig met de ontwikkelingen op de lange termijn en overlast. 

Graag stellen wij onze collega’s in Schalkwijk aan u voor.

Schalkwijk-Noord
Wijkbeheerder: Sudesh Kalika
Wijkregisseur: Tobias Lubbers

Schalkwijk-Zuid
Wijkbeheerder: Rob Neeskens
Wijkregisseur: Tobias Lubbers

Tobias, Rob en Sudesh helpen mee om ervoor te zorgen 
dat de wijk leefbaar is en blijft. Daarvoor hebben zij veel 
contact met de gemeente en (welzijns)organisaties. 

Spreek uw wijkbeheerder aan
Heeft u vragen over de buurt of een opmerking?  
Spreek dan uw wijkbeheerder aan. Onze wijkbeheerders:
• spreken bewoners aan op ongewenst woongedrag;
•  letten op signalen van woonfraude;
•  hebben een groot netwerk met andere professionals 

in de wijk;
•  spelen snel in op ongewenste situaties om te voor

komen dat deze uit de hand lopen;
•  houden contact met de wijkregisseur om samen   

 lastige situaties aan te pakken; 
•  horen graag uw ideeën om de leefbaarheid in de wijk 

te verhogen. w
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Elan Wonen  
Houtplein 29/33, 2012 DE Haarlem
Tel.: (023) 515 98 59
Email: 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

elanwonen.nl/
hamelinkstraat

Het sloopwerk in de J.J. Hamelinkstraat 
is klaar. Op deze plaats gaan we bijna  

300 woningen bouwen.
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