
Kijkers  
in de Slottuin

Op zaterdag 29 februari bezochten de 
 eerste 75 kandidaten de model woningen van 

de nieuwe buurt in  Heemstede.  
Woonmakelaar Jesse Heij laat  geïnteresseerden 

onder andere de  zonnepanelen zien.  
Jesse: “De woningen zijn mooi én enorm 

energiezuinig. De 22 sociale huur
woningen worden vanaf eind maart 

opgeleverd.”
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	 WAT	KUNT	U	DOEN?	

Algemene huurvoor-
waarden vernieuwd

Voor huurders met een zelfstandige 
woonruimte, heeft Elan Wonen 
nieuwe algemene huurvoorwaarden 
gemaakt. Door nieuwe wet geving 
en inzichten waren de oude voor
waarden aan vernieuwing toe. 
Daarom hebben we deze aan
gepast. De nieuwe voorwaarden 
en de belangrijkste veranderingen 
leest u op onze website.

elanwonen.nl/voorwaarden

Maak een afspraak met
de energiecoach 

Wilt u ook besparen op uw energie
rekening? Maak dan een afspraak 
met de energiecoach. Deze coach 
komt gratis bij u langs. U krijgt 
handige tips en slimme adviezen 
om een lagere energierekening te 
krijgen. Het bezoek duurt ongeveer 
een uur. Maak snel een afspraak 
door een email te sturen naar 
r.vlieland@elanwonen.nl of bel 
naar (023) 515 98 59.  

Huurtoeslag

Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen 
 inkomensgrenzen meer. Of u recht 
heeft op huurtoeslag, hangt af van 
uw huur, uw leeftijd en de samen
stelling van uw huishouden. Wilt u 
weten of u huurtoeslag kunt krijgen? 
Vul de proefberekening voor huur
toeslag in, dan weet u het direct. 
Als u recht heeft op huurtoeslag, 
kunt u dit aanvragen bij de Belasting
dienst via Mijn toeslagen.
 

belastingdienst.nl/toeslagen

Download gratis
onze huurkrant 

De huurkrant 2020 is vanaf half 
april weer gratis te downloaden 
op onze website. In de krant leest 
u meer over het huurbeleid in 
 Nederland. Onderwerpen als 
 huurverhoging en huur verlaging 
worden duidelijk uit gelegd.

elanwonen.nl/huuraanpassing

Door een scheiding of ontslag kan iemand zijn of haar 

woning kwijtraken. Het kan daarna heel lastig zijn om 

een nieuwe woning te vinden. Ook kunnen mensen 

vaak  alleen tijdelijk bij vrienden of familie wonen.  

Het project ‘Onder de Pannen’ van de Regenboog Groep 

en Elan Wonen biedt uitkomst.

Wat is Onder de Pannen?  
Met dit project kunnen huurders een lege slaap kamer 
 verhuren aan een stadgenoot die woonruimte zoekt. 
Voor deze huurder is het fijn om een dak boven het hoofd 
te hebben. Dit biedt  zekerheid en rust. Dit helpt hem of 
haar om weer stappen vooruit te zetten in het leven. Dit is 
een manier van onderhuur die mag van de wet. Ook zorgt 
dit voor wat gezelligheid in huis. 

Heeft dit invloed op toeslagen?  
Ontvangt u een uitkering of toeslag? Dat verandert niet als u 
via het project Onder de Pannen iemand in huis neemt. Dit 
bedrag wordt dus níet minder als u een lege kamer verhuurt. 
Als hoofdhuurder ontvangt u een vergoeding voor de verhuur 
van uw kamer. De hoogte hiervan verschilt per situatie.
 
Wat als u een betalingsachterstand heeft? 
Bent u de hoofdhuurder? En heeft u een betalingsachter
stand tot € 2.500, bij Elan Wonen? Dan kunt u uw schuld 
sneller terugbetalen als u meedoet aan het project Onder 
de Pannen. De inwonende huurder betaalt namelijk voor 
de periode dat hij of zij de kamer huurt. Hij of zij mag 
maximaal een jaar bij u inwonen. 

Meer informatie? 
Op de site van Elan Wonen leest u meer over dit project en 
de voorwaarden om mee te doen. w 

Onder de Pannen

INFORMATIE	VOOR	HUURDERS	-	VOORJAAR	2020

 elanwonen.nl/onder-de-pannenMeer info 

http://www.elanwonen.nl/voorwaarden
mailto:r.vlieland%40elanwonen.nl?subject=
http://www.belastingdienst.nl/toeslagen
http://www.elanwonen.nl/huuraanpassing
http://www.elanwonen.nl/onder-de-pannen
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	 COLUMN

Mooie momenten
Voor velen van u is deze column 
onze eerste kennismaking. Mijn 
naam is Ben Pluijmers en ik ben in 
november begonnen als interim
bestuurder bij Elan Wonen. Ik volg 
Chris Schaapman tijdelijk op totdat 
de werkzaamheden aan de nieuwe 
directeurbestuurder netjes zijn 
overgedragen. Daarna neem ik 
weer afscheid. 

‘Achter de schermen’
Mijn rol is vooral de organisatie 
door deze overgangsperiode te 
 leiden. Daarnaast ben ik betrokken 
bij complexe projecten als 
Kenneme rduin in Heemstede, 
De Koepel in Haarlem en de moge
lijke overname van verschillende 
wooncomplexen in Zandvoort. 
Wij hebben de afgelopen periode 
onderzocht of wij deze woon
complexen konden overnemen 
van woonstichting De Key. Dit past 
bij ons idee om een betrokken 
 corporatie te zijn voor de regio 
ZuidKennemerland. Uiteindelijk 
hebben we ervoor gekozen om de 
complexen niet over te nemen. 

‘Rap tempo’
Wat staat ons verder te wachten 
in 2020? Er komen mooie momen
ten aan. De oplevering van de 
nieuwbouwwoningen van de 
 Slottuin in Heemstede en Hof van 
Leijh in Haarlem. Ook zetten we 
 goede stappen in het verduu r
zamen van onze woningen. 
We  installeren bijvoorbeeld in rap 
tempo zonnepanelen. 

Maar we blijven ons vooral voor 
de volle 100% voor u inzetten. 
 Zodat u prettig woont in onze 
mooie regio! 

Ben Pluijmers,
directeurbestuurder a.i. 

	 MEEDOEN

Blijven meedenken
Deze week begint de lente. Een seizoen waarin 

veel mensen nog altijd een grote schoonmaak 

houden. Een mooie periode voor Elan Wonen om 

het serviceabonnement onder de loep te nemen. 

Een  proces waarbij onze huurders én de leden 

van de bewonersraad betrokken waren. 

Elan Wonen kiest er soms voor om een vrij gekomen sociale huurwoning te verkopen. Waarom deze 

keuze? Want de wachtlijst voor een sociale huurwoning is lang. Wij leggen het graag aan u uit. 

Huurwoningen 

verkopen, waarom? 

Kennismaken
De afgelopen periode hebben we kennisgemaakt 
met de nieuwe leden van de raad van commis
sarissen. Ook spraken we met kandidaten die 
in de race waren voor de functie van directeur 
bestuurder. In dit traject hebben we samen met de 
ondernemingsraad een adviesrol. Daarnaast 

elanwonen.nl/participatieMeer info

	 GOED	OM	TE	WETEN

Directeurbestuurder Ben Pluijmers: “Natuurlijk 
verkopen we liever geen enkele woning. Want 
elke huurwoning is er één om de wachtlijst in te 
 korten. Maar soms is het verstandiger om een 
 woning te verkopen. Met de opbrengst van de ver
koop bouwen we namelijk weer minimaal twee 
nieuwe sociale huurwoningen. Zo kunnen we ons 
aanbod aan sociale huurwoningen toch vergroten. 
Ondanks de verhuurdersheffing. Die kost ons 
 helaas veel geld.”

Keuze voor verkoop
“Wij denken goed na voordat we besluiten een 
 sociale huurwoning te verkopen. Wij verkopen 
 alleen woningen die niet meer passen bij onze 
 toekomstplannen. In 2019 hebben we drie 
 woningen verkocht. We verkopen 
dus niet veel woningen. Het 
blijft  namelijk ons doel het 
 aantal sociale  huur woningen 
in Haarlem en  Heemstede te 
laten toenemen.” 

 spelen er nog meer onderwerpen waar de bewoners
raad bij betrokken is. Zoals de vernieuwing van de 
algemene huurvoorwaarden. 

Blijven vooruitkijken
Kijken we vooruit? Dan blijft duurzaamheid en de 
financiering hiervan een belangrijk onderwerp. 
Plannen hiervoor horen een beetje ambitieus en 
zeker realistisch te zijn. Ook moeten we goed in 
de gaten houden welke eisen de overheid stelt. 
Elan Wonen is financieel gezond en als huurders 
hebben we er baat bij als dat in de toekomst zo 
blijft. Kortom, duurzaamheid is een thema waar 
we graag over blijven meedenken. 

Namens de bewonersraad,
Cor Beerthuizen, voorzitter

‘Wij verkopen alleen woningen 
 die niet meer passen bij  
onze toekomstplannen.’

Wat is de verhuurdersheffing?
De verhuurdersheffing is een bedrag dat wij als 
woningcorporatie betalen aan de overheid. 
De hoogte van deze belasting wordt berekend 
over de waarde van onze huurwoningen. In 2019 
betaalde Elan Wonen ruim zeven miljoen euro aan 
de overheid. Dit bedrag investeren wij liever in 
nieuwe betaalbare woningen, duurzaamheid en 
kwaliteit van woningen. w 

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

Leuke 
dingen doen

BUUV is het platform om nieuwe mensen te leren kennen en om elkaar te 

helpen. Marjanne Nowee is BUUV van het jaar geworden. Zij is een van 

onze huurders. Enthousiast vertelt ze waarom: “Al een tijdje liep ik met het 

idee om een groep voor 30-plussers op te richten. Voor mensen die regel-

matig leuke dingen met elkaar willen doen.” 

“Vandaar dat ik zo’n groep ben gestart in Heemstede en Haarlem. De ene 
keer gaan we de natuur in, de andere keer gaan we uit eten. Of we verrassen 
iemand op zijn verjaardag. Net wat we leuk vinden en waar we zin in hebben. 
Mensen die dit lezen en denken dat is wat voor mij kunnen zich via de 
 website van BUUV aanmelden voor de groep.” w 

Goed insmeren helpt
Onze onderhoudsmonteur Mathieu Paris geeft handige tips. “Smeer het slot 
goed in. Doe ook de deur even open en trek de deurklink naar beneden. Het deel 
dat naar binnen trekt aan de zijkant van de deur, heet de schoot. Smeer dat deel 
ook goed in met de siliconenspray.” 

In beweging 
Bij een meerpuntsluiting kunt u alle zichtbare bewegende delen smeren met de 
siliconenspray. Mathieu: “Bij de voordeur brengt u alle delen in beweging met de 
huissleutel. Bij de achterdeur brengt u alle delen in  beweging met de deur
klink. U mag alle delen flink inspuiten.” 

Beste spray
De speciale slotspray van WD40 koopt u in iedere bouwmarkt of bij de Action. 
Dit vinden wij de beste spray  tegen een stroef slot of een slot dat vastzit.
 
Uw slot is nu weer goed behandeld. Herhaal deze stappen iedere zes maanden. 
Zo blijft uw slot het hele jaar goed en soepel  werken. w 

Smeer 
ieder  halfjaar  
uw sloten 
Heeft u last van een stroef of vastzittend slot? Dan is het tijd om uw slot 

te smeren. Uw slot is namelijk niet kapot. De kans is groot dat er alleen vuil 

en stof in het slot zit. Behandel het met siliconenspray. Dan gaat uw slot weer 

soepel open en dicht.  

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

elanwonen.nl/zonnepanelenMeer info 

	 WERK	IN	UITVOERING

De eerste zonnepanelen van Elan Wonen zijn 

geïnstalleerd op eengezinswoningen. Zo ook 

bij huurders Nick en Lotte  Philippo aan de 

Van  Keulenstraat in  Haarlem. Nick: “Het is fijn 

om je eigen stroom op te  wekken. Het is goed 

voor het milieu én we  besparen op onze energie-

rekening.”

Kies voor zonnepanelen
6.000 zonnepanelen
Binnen drie jaar willen wij 6.000 zonnepanelen installeren bij onze 
huurders in Haarlem en Heemstede. Hiervoor kijken wij welke 
 woningen geschikt zijn. En hoeveel zonnepanelen we op het dak 
kunnen plaatsen. Natuurlijk kunnen we niet in één keer 6.000 zonne
panelen installeren. Daarom vragen we niet aan alle huurders tege
lijk of zij interesse hebben, maar doen we dit in fases. 

Een aanrader
“Wij zijn heel blij dat we op het aanbod van Elan Wonen zijn inge
gaan”, zegt Nick. “De installatie ging snel. In een ochtend was 
 alles geregeld. We adviseren ook andere huurders om  zonnepanelen 
te laten plaatsen. Jijzelf en het milieu hebben hier voordeel van. 
Een mooie winwinsituatie.” w

Installatie van eerste zonnepanelen 
op eengezinswoningen.

‘Spuit 
alle delen 
flink in!’

haarlem.buuv.nu/hulpvragen/154734Meer info

mailto:?subject=
http://www.elanwonen.nl/zonnepanelen
http://www.haarlem.buuv.nu/hulpvragen/154734
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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 en woonwinkel
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

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.

Verhuizen?

Wilt u in aanmerking komen voor 
een andere sociale huurwoning? 
Dan is het belangrijk dat u wacht
tijd opbouwt. Schrijf u daarom 
op tijd in bij Woonservice. 
Daar worden alle huurwoningen 
geadverteerd. Zo ook binnenkort 
de woningen van Hof van Leijh. 

 mijnwoonservice.nl

Ook later lekker wonen

Nadenken over hoe u over tien jaar 
wilt wonen, is slim. Daarom is 
 Provincie NoordHolland met 
 verschillende gemeenten en 
 cor poraties in de regio een 
 campagne gestart. Doe de check 
en ontdek wat u nu al kunt doen 
om straks lekker te wonen. 

 ooklaterlekkerwonen.nu

TIP: Gebouwde trots

Het ABC Architectuurcentrum 
 organiseert vanaf eind maart de 
 expositie ‘Gebouwde trots’. Deze 
tentoonstelling laat vele bouw
projecten zien. Elan Wonen pre sen
teert het project Hof van Leijh. Dit 
project laat een bijzondere mix van 
wonen, zorg en dag besteding zien.  
De tentoonstelling ‘Gebouwde 
trots’ duurt tot half juni. 

KORT	NIEUWS		

Even voorstellen: 
onze Klantenservice

elanwonen.nl/owpwMeer info
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Voorrang
De regeling en hun leeftijd zorgden ervoor dat zij 
voorrang kregen op een sociale huurwoning in 
Haarlem van de corporaties Elan Wonen, Pré Wonen 
en Ymere. Ze wonen nu in een gelijkvloerse 
 woning op de begane grond. “Onze vorige woning 
werd voor ons te ongemakkelijk en te bewerkelijk 
door de trappen, kelder en grote tuin.”

Vele voordelen
“Op een gegeven moment gaat het onderhoud 
van de tuin je toch tegenstaan. Om het een beetje 
netjes te houden, moet je er behoorlijk wat uren in 

Vlotte verhuizing

1.250 vragen per week 
Om uw vragen zo snel en goed mogelijk te kunnen beantwoorden, 

maken wij een verdeling tussen reparatieverzoeken en overige 
 vragen. Ons team handelt per week zo’n 1.000 telefoontjes 

en 250  emails van huurders af. 

Verder helpen
Maar wie heeft u eigenlijk aan de telefoon? Of wie 
 beantwoordt uw email? Graag stellen we onze 
 collega’s aan u voor. Het team  bestaat uit een aantal 
vaste medewerkers. Is het druk? Dan schakelen we 
extra hulpkrachten in. Zij kennen onze manier van 
werken.  Samen proberen we iedere dag onze huur
ders zo snel en goed mogelijk verder te helpen. w 

werken. Het was 
daarom voor ons 
geen moeilijke stap om te 
verhuizen. We zagen de vele 
voordelen van een gelijkvloerse woning. Door de 
regeling kwamen we snel in aanmerking voor een 
nieuwe woning. We hadden ons een jaar  eerder 
aangemeld bij Woonservice. Daarna is het vrij vlot 
gegaan.” w

‘We zagen 
de vele voordelen  

van een gelijkvloerse 
woning.’

Ruim een jaar wonen Anna en Auke Hirs nu in de Eksterlaan. Ze zijn 

 verhuisd via de 65+-verhuisregeling ‘Ouder worden & prettig wonen’. 

“We zijn bijna tachtig jaar en dat gaat niet helemaal zonder mankementen.”

Onze medewerkers van de afdeling Klantenservice staan van maandag tot en met vrijdag voor u klaar om alle vragen 

te beantwoorden. Iedere dag komen er verschillende vragen binnen. Van: “Kan mijn lekkende kraan worden gemaakt?” 

tot: “Ik ben mijn wachtwoord  vergeten, kunt u mij helpen inloggen in het huurders-

portaal?” Wij doen ons best om iedere vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. 

V.l.n.r. Conny, Maarten, Kim, Karin, Simone, Marit
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