
Laat de zon  
maar schijnen

Er zijn maar liefst 350 zonnesystemen 
 geïnstalleerd door Sungevity op onze eengezins-

woningen. Huurders geven aan zeer tevreden te zijn 
over de service. Hans en Ineke uit de  Damaststraat 
zijn blij met hun nieuwe zonne panelen: “Het zijn 
zeer vriendelijke monteurs en de service is goed. 

We willen graag bijdragen aan het milieu.  
Kom maar op met die zon!”

elanwonen.nl/
zonnepanelen
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	 WAT	KUNT	U	DOEN?	

Controleer regelmatig 
de druk van uw cv-ketel

De druk in een cv-ketel is nodig om 
het water rond te pompen. Zonder 
waterdruk werkt de cv-ketel niet of 
minder goed. U leest het aantal bar 
(druk in de ketel) in uw cv-ketel af 
op de drukmeter van uw ketel. Dit 
wordt aangegeven met een zwarte 
wijzer. Bij een  digitale meter drukt 
u de aan/uit knop 1 keer in. Na het 
 aflezen moet u de aan/uit knop 
weer indrukken. Is de druk van uw 
ketel 1,5 bar of lager? Dan moet u 
uw installatie bijvullen. Bij een  
lagere druk dan 1 bar pompt de  
cv-installatie het water niet goed 
rond. Bij meer dan 3 bar kan er  
lekkage ontstaan  doordat een  
leiding barst. Het is dus belangrijk 
om de druk in de  cv-installatie 
goed op peil te houden. Bij een 
serviceabonnement kunnen wij de 
ketel voor u bijvullen. 

elanwonen.nl/
serviceabonnement

Tevreden klanten

Als u contact met ons heeft gehad, 
horen we graag hoe u onze service 
heeft ervaren. Want met uw tips en 
adviezen kunnen we onze dienst-
verlening verbeteren. Voor het 
 meten van deze klanttevredenheid 
werken wij met een partner. 
 Voorheen ontving u van KWH een 
e-mail met vragen over uw contact 
met Elan Wonen. Vanaf dit jaar 
werken wij hiervoor samen met 
 Inceptivize. Het kan dus zijn dat u 
een e-mail van Inceptivize ontvangt 
als u contact met ons heeft gehad. 
Wij hopen dat u de vragen beant-
woordt zodat wij onze dienstver-
lening kunnen blijven verbeteren. 

Een groene tuin

Extreme hoosbuien, riolen die 
overlopen, natte straten. Bestaat 
de ondergrond van uw tuin voor-
namelijk uit tegels? Door een aan-
tal tegels te vervangen door gras 
kunt u uw tuin vergroenen. Het 
 regenwater wordt dan opgenomen 
door de grond waardoor het niet in 
het riool terechtkomt. Prettig is 
ook dat het op hete dagen in 
 groene tuinen minder warm wordt 
dan in betegelde tuinen.

Samen met 5 andere corporaties uit de regio sloot 
Elan Wonen zich aan bij ruilmijnwoning.nl. Deze 
website maakt het ruilen van woningen makkelijker. 
Op de website kunnen huurders hun woning te 
ruil aanbieden. De site helpt u stap voor stap: van 
het aanbieden en promoten van uw woning tot en 
met de afronding bij een match. Een groot 
 voordeel van woningruil is dat de opgebouwde 
 inschrijfduur of wachttijd blijft behouden.

Het is net Marktplaats
Woonmakelaar Royston Sluisdom vertelt: 
“Ruilmijnwoning.nl is een eenvoudig systeem. 
Het is te vergelijken met Marktplaats. Op de site 
omschrijft u uw woning. U geeft informatie over 
de huurprijs, het aantal kamers, het type huis en 
een  mogelijke parkeerplaats. Ook schetst u een 

Op zoek naar een andere  
sociale huurwoning?

INFORMATIE	VOOR	HUURDERS	-	VOORJAAR	2022

elanwonen.nl/woningruilMeer info 

Veel huurders wachten, zonder dat ze het weten, eigenlijk op elkaars 

woning. Dat is zonde van het wachten. Zeker als er een  belangrijke 

 reden is om te verhuizen. Uw woning is nu bijvoorbeeld te klein, te 

groot of te duur. Of misschien wilt u liever gelijkvloers wonen.  

U wilt dichter bij uw werk, voorzieningen of familie wonen.  

Woningruil kan hier een oplossing voor zijn. 
beeld van uw buurt. U plaatst foto’s van de 
 buitenkant van de woning en de kamers. Geef tot 
slot aan wat voor huis u zoekt.”

Een match
“Huurders die op zoek zijn naar een andere 
 woning kunnen op uw woning reageren”, legt 
 Royston uit. “Zij moeten zelf ook hun huis aan-
bieden, want de woningen moeten geruild 
 worden. De huurder die zijn huis aanbiedt, krijgt 
een bericht als iemand belangstelling heeft. 
U heeft een ‘match’ als beide partijen laten weten 
dat ze belangstelling hebben. Komen jullie er 
 samen uit en keurt Elan Wonen de ruilaanvraag 
goed? Dan betaalt u alleen 50 euro voor de service 
van woningruil.” w  

http://www.elanwonen.nl/zonnepanelen
http://www.elanwonen.nl/zonnepanelen
http://www.elanwonen.nl/serviceabonnement
http://www.elanwonen.nl/serviceabonnement
http://www.elanwonen.nl/woningruil
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Woningwet

Op deze plek schrijf ik over mijn 
ontmoetingen met huurders en 
over waar we als Elan Wonen mee 
bezig zijn. Maar dit keer wil ik het 
over iets anders hebben. Namelijk 
over de Woningwet. 

‘De Woningwet bepaalt wat 
de belangrijkste taak is 
van een woningcorporatie’

Volgens deze wet moeten wij ons 
richten op het bouwen en beheren 
van woningen voor mensen met 
een laag inkomen. Maar onlangs is 
de wet aangepast. Nu moeten wij 
ook woningen duurzamer maken. 
En wijken leefbaarder maken. 

Dit laatste betekent dat wij mogen 
helpen bij het organiseren van 
 activiteiten in buurthuizen. Zo 
 komen bewoners meer met elkaar 
in contact en dat helpt eenzaam-
heid tegen te gaan. 

‘Leuke ideeën zijn welkom’

Heeft u een idee om voor uw buurt 
een barbecue te organiseren of een 
leuke speelmiddag?
Laat het ons weten via  
klantenservice@elanwonen.nl. 

Wonen wordt fijner in een buurt 
waar u elkaar kent en prettig met 
elkaar leeft!

Met vriendelijke groet,

Marieke Heilbron
directeur-bestuurder

	 MEEDOEN

Terugkijken en  
                 vooruitkijken

Voor de bewonersraad was het een periode van 

terug- en vooruitkijken. Aan de ene kant waren 

we betrokken bij het visitatietraject. Een soort 

onderzoek waarvoor een onafhankelijke commissie 

ons vragen stelde over het functioneren van  

Elan Wonen in de afgelopen 4 jaar. Aan de 

 andere kant spraken wij samen met bestuurder  

Marieke Heilbron over de richting van  

Elan Wonen voor de volgende 5 jaar. 

Deze zomer krijgt Elan Wonen een nieuwe 

 website en een nieuw huurdersportaal. 

De  website wordt frisser en makkelijker te 

gebruiken. Met de vernieuwde website  regelt 

u straks uw huurzaken makkelijker via het 

 internet. Denk aan het zelf indienen van 

uw reparatieverzoeken. Het biedt ook meer 

 mogelijkheden voor de toekomst. Zo wordt 

het voor u als huurder ook  mogelijk om via 

 Whatsapp of chat contact met ons op te nemen. 

Uiteraard blijven we ook gewoon via de telefoon 

bereikbaar. 

Nieuwe website en  
huurdersportaal

elanwonen.nl/participatieMeer info

	 GOED	OM	TE	WETEN

Een goede zaak
Het overleg om terug te kijken was goed voor-
bereid. Het ging over Elan Wonen in het algemeen 
en bij sommige onderdelen stonden we langer stil. 
Bijvoorbeeld bij de service. Hoe communiceren 
medewerkers van Elan Wonen met de huurders? 
Regelmatig zien en horen we van andere huurders 
dat dit enorm verbeterd is. De kwaliteit van de 
 woningen kwam aan bod. Daarnaast bespraken 
we onze zorg over de leefbaarheid in complexen 
en buurten. Als laatste spraken we over de 

Makkelijk bereikbaar
Verder zijn de kennisbank en de zoekfunctie uit-
gebreid en verbeterd. Zo vinden bezoekers op de 
meeste vragen zelf snel de goede antwoorden. 
Om een reparatieverzoek in te dienen, hoeft u niet 
meer in te loggen. Hierdoor wordt het makkelijker 
om iets aan ons te melden. Wilt u zaken regelen 
die privacygevoelig zijn? Dan logt u in met een 
 gebruikersnaam en wachtwoord. 

Wanneer de nieuwe 
website ‘live’ gaat, laten we 
u nog weten. We hopen dat u 
enthousiast bent en natuurlijk 
 horen we het graag als u nog 

tips voor ons heeft.  

Belangrijk om te weten
Alle accounts van het huidige huurders-
portaal  komen te vervallen. Alle huurders 
 krijgen straks nieuwe inloggegevens. 
 Openstaande vragen, klachten of reparatie-
verzoeken zetten wij voor u over. Maar heeft 
u belangrijke informatie in het huurders-
portaal staan die u wilt bewaren? Slaat u dit 
dan op uw eigen computer op. w 

 communicatie tussen de Raad van Commissarissen, 
de directie en de bewonersraad. We ervaren dat 
we alles kunnen bespreken met elkaar en dat is 
een goede zaak. 

Een goed gevoel
Vooruitkijkend naar de volgende 5 jaar bespraken 
we eerst de verschillende ontwikkelingen in de 
maatschappij. Natuurlijk spraken we ook over de 
grote behoefte aan betaalbare woningen. Maar 
ook de leefbaarheid in de wijken vraagt aandacht. 
Bij ieder onderwerp moet Elan Wonen verschillende 
keuzes maken. Elan Wonen bepaalt hoe belangrijk 
de verschillende uitdagingen binnen het onder-
werp zijn. En wat de beste aanpak daarvoor is. 
Maar ze maken ook keuzes in de samenwerking 
met andere bedrijven en instanties. Ik kan zeggen 
dat de complete raad een enorm goed gevoel 
heeft bij het nieuwe ondernemingsplan.  
We hebben er vertrouwen in.  

Namens de bewonersraad, 
Cor Beerthuizen, voorzitter w

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


3

		TROTS	OP	TUIN	OF	BALKON 	 KAN	IK	U	HELPEN?

Trots op tuin
In het voorjaar is het een explosie van kleuren in de tuin van Truus en 

John Bohr. Truus vertelt enthousiast: “De bollen gaan eind november de 

grond in en begin februari zien we de eerste groene sprieten al opkomen. 

 Sneeuwklokjes, tulpen, violen, camelia’s en we hebben een fantastische 

oleander. Die is al 15 jaar, maar doet het nog steeds.”

“Mijn man John houdt alles in en rondom de tuin keurig. Hij ruimt altijd alle 
bladeren op. We besteden veel tijd aan onze tuin. Samen kunnen we echt 
 genieten van alle bloemen, alle vogels en het uitzicht. Regelmatig vieren we 
het leven met de mensen om ons heen. Het is daar dan ook een prachtige 
plek voor.” 

“Verder staan er verschillende boeddhabeelden in de tuin en in het huis. Ik ben 
gek op onze boeddha’s. Ze zijn zo prachtig. Geheel volgens traditie allemaal 
gekregen. We hebben 2 lachende, 1 zittende, 1 Hindoestaanse en er staan er 
nog 3 op de vensterbank. Het past mooi bij de serene sfeer in de tuin. Als dan 
ook nog het zonnetje schijnt, wat wil een mens nog meer?” w

In de badkamer hebben de kranen het zwaar te verduren. Dit komt doordat 

water kalk bevat. De kalk hecht zich aan uw kraan. Hierdoor is kalkaanslag op 

kranen een veelgehoorde klacht. Veel mensen gaan dan in de weer met Antikal. 

Dat helpt. Maar er is een simpele truc om kalkaanslag te voorkomen. 

Droog de kranen na het douchen af
Het is verstandig om kranen na het douchen af te drogen met een droge doek. 
Zo geeft u kalk geen kans om zich aan uw kranen te hechten. Dit zorgt ervoor dat 
de kranen blijven glimmen. 

Is uw kraan zwaar verkalkt? Gebruik dan schoonmaakazijn of Antikal.  
Laat Antikal maximaal 5 minuten intrekken. Anders beschadigen de rubbers en 
het chroom van uw kraan. Ons advies is om in ieder geval geen schuurmiddelen 
te gebruiken. Dit beschadigt het uiterlijk van uw kraan. 

Een extra tip voor de thermostaatkraan
U wilt natuurlijk dat het water goed uit uw thermostaatkraan blijft stromen. 
Het is daarom belangrijk om verkalking van het binnenwerk van de kraan tegen 
te gaan. Draait u hiervoor 1 keer per week de kranen helemaal open met warm en 
daarna met koud water. Een simpele en heel effectieve tip! w

Houd de kalk weg 
uit uw badkamer

elanwonen.nl/serviceabonnementMeer info

elanwonen.nl/wijkbudgetMeer info 

	 WIJKBUDGET

Bewoners van Hof van Leijh wilden de strakke witte muren in de 

gezamenlijke entrees graag wat huiselijker maken. Zij wonen 

ruim een jaar in het nieuwbouwcomplex aan de Frans van der 

Wielstraat in Haarlem. Herman Wijkhuisen, 1 van de actieve 

bewoners, vroeg aan Elan Wonen of zij hiervoor het wijkbudget 

konden inzetten. Dit was mogelijk. 

Mooie muurschilderingen

Oude afbeeldingen
Trots vertelt Herman: “We hebben muurkunstenaar 
Mark  Beerepoot benaderd en hij wilde het graag doen. 
 Samen met een paar andere bewoners hebben we besloten 
welke afbeeldingen we graag op de muren wilden hebben. 
 Natuurlijk overlegden we dit ook met onze wijkregisseur van 
Elan Wonen. Mark airbrusht met zijn verfpistool de tekeningen 
op de muren. Nu hebben we naast het wapen van Haarlem 
prachtige oude afbeeldingen van de Slachthuisbuurt op de 
muren. Alle buren hebben ontzettend leuk gereageerd.” w

De rubriek ‘Trots op uw tuin of balkon’ is een nieuwe rubriek. Heeft u een mooie tuin of prachtig 

balkon? Stuurt u dan een aantal foto’s naar communicatie@elanwonen.nl. 

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


	 TIPS	&	WEETJES

Stem in de Stad 

Op twaalf plekken in Haarlem 
zijn verhalen te beluisteren van 
 Haarlemmers die de nodige tegen-
slagen hebben meegemaakt. Zij 
hebben hun verhalen ingesproken 
voor een speciale audiotour door 
Haarlem. Luisteraars kunnen de 
verhalen op hun mobiel horen 
door QR codes op speciale stoep-
tegels. De stoeptegels staan 
 symbool voor plekken waar deze 
Haarlemmers bijzondere herinne-
ringen aan hebben. De verhalen 
staan op de website van Stem in 
de Stad. 

 
stemindestad.nl/nieuws/
verhalen

Digitaal sterk

Heeft u vragen over uw computer 
of tablet? Maak een afspraak in de 
Bibliotheek Haarlem Schalkwijk. 
De vrijwilligers van Digitaal Sterk! 
helpen u graag. Of u nu gevorderd 
of beginner bent: iedereen kan wel 
eens vastlopen bij het gebruik van 
deze apparaten. Iedere donderdag 
is er een spreekuur van 13.30 tot 
16.30 uur. Bel wel altijd eerst om 
een afspraak te maken, telefoon 
023-511 53 00. 

 
bibliotheekzuidkennemer-
land.nl/bibliotheek/
digitaal-sterk

Grof huishoudelijk afval

Dit is afval dat te groot is voor de 
huisvuilzak, kliko of ondergrondse 
container. Heeft u grof huis-
houdelijk afval waar u vanaf wilt? 
Dan kunt u 2 dingen doen: u kunt 
zelf het afval naar het milieuplein 
brengen. Of u kunt een afspraak 
maken om het op te laten halen.  

  
spaarnelanden.nl (Haarlem)

  
meerlanden.nl (Heemstede)

AFSCHEID		

‘In dienst van onze huurders’

Elan Wonen plaatst rookmelders

4

In maart 2022 gaat wijkregisseur José de Cock vervroegd met 

 pensioen. In dit artikel kijkt zij met veel trots terug op de 45 jaar 

die zij bij Elan Wonen heeft gewerkt. 

Tegenwoordig worden in nieuwbouwwoningen rookmelders 

 geplaatst. Maar bij veel oudere woningen is dit vroeger niet 

 gedaan. Dit jaar neemt Elan Wonen hier actie op. Woningen 

die geen rookmelders hebben, krijgen 1 of meer rook melders. 

Ook rookmelders die minstens 10 jaar oud zijn, vervangen we.

“Op 7 maart 1977 begon ik bij Elan Wonen. 
Al heette het toen nog Algemene Woningbouw-
vereniging Spaarne. Ik deed administratieve 
 klussen, omdat dat heel goed bij mij paste. 
Want ik houd van secuur werken en structuur. 

Na een aantal jaar stelde mijn collega Arend 
voor om sociaal werk te doen. Ik ben toen onder 
andere woningen gaan toewijzen. Uiteindelijk heb 
ik in 1990 de stap gezet om bewonerszaken te 
 regelen. Dat was in de tijd dat woningcorporaties 
steeds meer aandacht gingen schenken aan 
bewoners.

Ik begon in mijn eentje op de afdeling en dat 
groeide uit tot een team van 6 collega’s. Ik had 
het hier enorm naar mijn zin, want mijn hart gaat 
uit naar bewoners. Ik zeg altijd: ‘Ik ben in dienst 
van Elan Wonen én in dienst van onze huurders.’

De afdeling bewonerszaken groeide uit tot een 
team van wijkregisseurs. Deze laatste jaren zijn 
een leuke periode geweest, want ik heb veel 

Rookmelders zijn belangrijk voor uw veiligheid
Een rookmelder reageert op de rook van een 
brand én geeft een alarm af. Het alarm waar-
schuwt bewoners zodat zij zich in veiligheid 
 kunnen brengen. Wij vinden het daarom heel 
 belangrijk dat bij al onze huurders minimaal 
1 rookmelder hangt. Het verschilt per woning of 
er 1 of meer rookmelders hangen. 
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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.  

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

Huurders ontvangen een aankondigingsbrief
Wij hoeven niet bij alle huurders een rookmelder 
te plaatsen of te vervangen. Want niet alle rook-
melders zijn aan vervanging toe. Plaatsen we bij u 
een rookmelder? Dan ontvangt u hier een brief 
over. We plaatsen de rookmelder in 20 minuten.  

De rookmelders werken op een batterij of worden 
aangesloten op het lichtnet. Dit verschilt per huis. 
In beide gevallen gaan de rookmelders 10 jaar 
mee. Bewoners kunnen de batterij van de rook-
melder door Elan Wonen laten vervangen. U kunt 
hiervoor een serviceabonnement afsluiten. 

We hebben nog een andere belangrijke tip; 
 gebruik de stofzuiger om stof op en rond de 
 rookmelder weg te halen. Dit voorkomt dat de 
rookmelder ‘per ongeluk’ afgaat. w

 kennis kunnen overdragen. Het coachen van 
 mensen vind ik heel leuk om te doen. 

Ik heb al die jaren heel veel plezier in mijn werk 
gehad. Maar na 45 jaar is het tijd om met 
 pensioen te gaan. Het gaat u allen goed en houd 
rekening met elkaar. Want wat je geeft, krijg je 
terug.”

Een volledig interview met José de Cock is te zien op

elanwonen.nl/josedecock w
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