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Hoogste punt

Land in Zicht
Verhuisplannen?
Vanaf 2016 gelden in Nederland
nieuwe regels voor toewijzing van
sociale huurwoningen. De huurprijs van een toe te wijzen woning
moet beter passen bij het inkomen
van een woningzoekende.
Heeft u verhuisplannen?
elanwonen.nl/
passendtoewijzen

Onder luid applaus verrichtten directeur
Chris Schaapman van Elan Wonen (links),
wethouder Jeroen van Spijk (midden) en
directeur Geert Hoek van Strukton
Projectontwikkeling (rechts) op 24 februari de
officiële hoogste bouwhandeling op de woontorens
van Elan Wonen met 80 huurappartementen.
elanwonen.nl/landinzicht

Meldpunt Leefomgeving
Heeft u vragen of opmerkingen
over bestrating, verlichting of groen
buiten uw woning? Of over a fval
en parkeeroverlast van auto’s en
motoren? Neem contact op met
het Meldpunt Leefomgeving via
telefoonnummer 14 023.

Niet zo handig?
Te weinig tijd?
Dan is het serviceabonnement
misschien iets voor u. Voor € 3,40
per maand heeft u geen omkijken
meer naar kleinere klussen.
U betaalt geen materiaal- en voor
rijkosten. En u weet zeker dat de
reparatie deskundig gebeurt.
Het gaat om kleine reparaties,
die normaal voor uw rekening zijn.
Zoals vervangen van scharnieren
en sloten van d
 euren en ramen,
de cv-installatie bijvullen en een
druppelende kraan verhelpen.

WAT KUNT U DOEN?

Help me

van die vervelende plaag af!

elanwonen.nl/
serviceabonnement

In oudere huizen komt het regelmatig voor. Maar
ook in nieuwere woningen of flats kunt u er een

Hennep
Vermoedt u illegale hennepteelt
in uw buurt? Geef het door aan
onze Klantenservice of Misdaad
Anoniem, tel. 0800-7000. Bij ontdekking van een hennepplantage
volgt een gerechtelijke procedure
tot beëindiging van de huur
overeenkomst. Wat wijst op een
hennepkwekerij? Hennepgeur, een
constant zoemend geluid, afgeplakte
ramen of gordijnen die nooit opengaan. Een hennepkwekerij kan
leiden tot brand door geknoei met
elektriciteit.

hoop last van hebben: ongedierte. Variërend van
zilvervisjes, muizen, schimmels, mieren, s lakken
tot ratten. U kunt zelf met allerlei middeltjes aan
de slag. Groot ongedierte zoals ratten kunt u
beter niet zelf bestrijden.

Wat kunt u doen?
Bespreek het met uw buren,
want vaak hebben uw buren
dezelfde overlast. Is er sprake
van bedreiging van de volks
gezondheid zoals bij ratten en
kakkerlakken? Handel dan snel.
Bel uw gemeente via 14 023.
Voor ander ongedierte kunt u
- eventueel met uw buren - zelf
een particulier bestrijdings
bedrijf inschakelen. De kosten
zijn voor uw rekening.

Meer info

Voedselresten
Wist u dat voedselresten niet
alleen vogels aantrekken, maar
ook muizen en ratten? Dit kan
gevolgen hebben voor uw gezondheid. Voorkomen is beter
dan bestrijden!
Gezond leefklimaat
Ook kunt u uw buren aanspreken als zij vogels voeren en hun
wijzen op de gevolgen voor hen
en voor hun medebewoners.
Op deze manier voorkomt u
dat ratten en ander ongedierte
de omgeving onveilig en
onhygiënisch maken. w

vindt u op de website van uw gemeente
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Column

Betaalbaar
De vraag naar betaalbare huur
woningen neemt toe in grote d
 elen
van westelijk Nederland en zeker in
onze regio. Voor je het weet, betekent
meer vraag ook langer wachten op
een gewenste woning.

MEEDOEN

Meer

‘ N iet eenvoudig, wel
noodzakelijk’
Als Elan Wonen broeden we op
maatregelen en mogelijkheden om
daarin te voorzien. Niet eenvoudig in
een overspannen, dus dure, woningmarkt. Maar wel noodzaak.
En Elan Wonen doet dat graag voor
haar huurders en potentiële
huurders. w

Chris Schaapman,
directeur

werpen over wonen. De bewonersraad staat hier positief tegenover.

betrokken bewoners met invloed

‘ ‘Meer mensen met een
smalle beurs moeten
betaalbaar wonen’
Wachtlijsten, wachttijden. Het zijn
bekende woorden. Vooral de vraag
naar betaalbare huurwoningen
neemt toe. Dat heeft maar weinig
te maken met de komst van status
houders, zo las ik onlangs. Voor die
tijd al kwam het beeld op dat er meer
mensen met een smalle beurs
betaalbaar willen/moeten wonen.

Elan Wonen wil met meer bewoners in gesprek over allerlei onder

Vorig jaar is een werkgroep
‘Invloed en zeggenschap’
samengesteld. Die kreeg de
opdracht om concrete voorstellen te bedenken om bewoners
op een aantrekkelijke manier
mee te laten denken en doen.

Van links naar rechts: Wiljo Vaatstra, Cor Beerthuizen,
Ralph de Groot, Klaas Woort en niet op de foto
Rinus Hagenaars.

‘Op een aantrekkelijke
manier mee te laten
denken en doen’

De werkgroep bestond uit vier
bewonersraadsleden en twee
medewerkers van Elan Wonen.
In december namen bewonersraad en bestuur alle adviezen
van de werkgroep over.
Het belangrijkste advies is om
bewoners eerder en vaker te
betrekken bij besluiten. Zo krijgen zij meer invloed. Daarnaast
moeten bewoners invloed kunnen uitoefenen op een manier
die bij hen past. Daarom wordt
de huidige participatiestructuur
meer flexibel gemaakt. Ook

GOED OM TE WETEN

Asbest,
wat doen wij
hiermee?

 illen wij de daadkracht van de
w
bewonersraad vergroten.
De komende maanden werken
wij de adviezen verder uit. Als
alles formeel is vastgelegd dan
communiceren we het naar alle
bewoners. Toch gaan we niet
afwachten, want we starten zo
snel mogelijk met deze nieuwe
werkwijze. Binnenkort nemen
daarom al drie bewonersraads
leden deel aan een adviesgroep.
Zij adviseren bij de ontwikkeling
van huurprijs- en huurver
hogingsbeleid.
De bewonersraad ziet wel veel
werk op zich af komen, maar is
blij met deze ontwikkelingen. w

Namens de bewonersraad,
Cor Beerthuizen, voorzitter

Vuistregels asbest

Klussen in een woning van vóór 1994?
Altijd eerst advies vragen!

•

Nooit zelf asbest verwijderen; ook geen v loerbedekking
(vinylvloertegels, zeil), g olfplaat, gevelkachel of geiser.

•

Nooit asbest verzagen, schuren of breken, of een gat boren
in het materiaal. Dat is zelfs strafbaar.

•

Verwijdert of bewerkt u toch zelf asbesthoudend m
 ateriaal?
Dan berekenen we de schoonmaakkosten aan u door.

Elan Wonen gaat voorzichtig met asbest om. Wel zo prettig

•

Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is?
Neem altijd contact met
ons op.

om te weten. Alle woningen van vóór 1994 controleren wij
steekproefsgewijs. Als we asbest aantreffen, informeren we u.

Gevaarlijk?
Asbest is meestal niet gevaarlijk. Het is vooral van
belang dat u er niet in hakt, zaagt of boort. Zolang
u asbest met rust laat, komen er namelijk geen
vezels vrij.
Asbest verwijderen
Als we asbesthoudend materiaal aantreffen,
bepalen we of het kan blijven zitten (dus geen
risico vormt) of dat we het verwijderen. We ver
wijderen asbest bij elke woning die leegkomt of bij
een gepland onderhoudsmoment. Dit moet veilig
gebeuren. Daarom:
•	Vermoedt u dat er asbest in uw woning zit?
Neem dan contact op met onze Klantenservice.
• gaat u verhuizen? Begin dan pas met uw
werkzaamheden na de voorinspectie van
onze woonmakelaar.
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Voor inventarisatie, verwijdering en eindcontrole
schakelen wij onafhankelijke, gespecialiseerde
bedrijven in. Wij werken samen volgens het
landelijke asbestvolgsysteem (LAVS).

Online informatie
Van diverse wooncomplexen, waarvan we weten
dat er een vorm van asbest aanwezig is, zijn
gegevens verzameld en verwerkt. Voor negentig
huurders in Delftwijk kwam onlangs asbest
informatie over hun woning of complex via
Mijn Elan Wonen beschikbaar. w

Meer info

elanwonen.nl/asbest en
rijksoverheid.nl/asbest

Een goede buur

Kan ik u helpen?

Elanwonen.nl

in top 5 corporatiewebsites
90.000 keer werd in 2015 de website elanwonen.nl bezocht.
Voor steeds meer huurders en w
 oningzoekenden is internet het
favoriete informatie- en contactkanaal. Met als veel genoemde
motivatie: zaken regelen waar en wanneer het mij uitkomt in
mijn eigen tempo.

Jan-Willem:

Vindbaarheid : 9,5

‘Samen is gezelliger’
Belangeloos iets voor buurt
genoten doen. Jan-Willem Pichel
van de Prins Bernhardlaan is
zo’n goede buur.

Gebruiksvriendelijkheid : 9,8
Inhoud : 8,2
Functionaliteiten : 6,2

“Het is gewoon gezelliger om dingen
samen te delen en te doen. Het zijn
vaak kleine klusjes: opruimen, lampjes
vervangen, helpen met aansluitingen,
uitleg geven over WhatsApp.
Laatst heb ik de computer van mijn
buurvrouw opgeschoond en nu is ze
weer online.” w

Feedback

Resultaten

Groene of rode duim
Juist daarom is het belangrijk dat u snel de
gewenste informatie vindt. Dus namen wij
ook in 2015 deel aan de KWH-meting ‘online
dienstverlening woningcorporaties’ om onze
site te laten beoordelen. En wat denkt u?
Uit de KWH-beoordeling rolde een 8,4.
Een resultaat om trots op te zijn.
Vele medewerkers van Elan Wonen zorgen,
ieder vanuit hun eigen vak, dat de informatie
actueel blijft en gemakkelijk
vindbaar is. Ook huurders en
woningzoekenden houden ons
scherp. Door via de ‘groene en
rode duim’ rechts op de site te
melden welke informatie u mist
of welke actie u niet goed kunt
doen. Dit maakt continu
verbetering mogelijk. w

Kent u ook een goede buur? Laat het ons per e-mail weten.

WIJKBUDGET

Mooi gekocht van het wijkbudget

Elan Wonen stelt een wijkbudget beschikbaar om ‘schoon,
heel, veilig en leefbaar’ te stimuleren. Dit bedrag kunnen
bewonerscommissies besteden aan activiteiten voor de
woning of het wooncomplex.
elanwonen.nl/wijkbudget

Entree appartementengebouw Drilsmaplein
leuk aangekleed
Over de nieuwe appartementen
rondom het Drilsmaplein in
de Amsterdamsebuurt zijn de
bewoners zeer tevreden. De
besteding van het wijkbudget
draagt hier een steentje aan bij.
De bewonerscommissie heeft
van een nostalgische foto van
het Drilsmaplein een mooi
schilderij laten maken. Daarop
is ook de nieuwbouw te zien.

Superblij
Om de entree te verfraaien, is er ook
een mooie plantenbak geplaatst.
Iedereen is hier superblij mee. Alle
bewoners gaven de plant water. Binnen
de kortste keren stond de plant er als
een treurwilg bij… verdronken. Gelukkig
was er nog geld over van het wijkbudget. Dus toen kocht de bewoners
commissie snel een kunstplant. Dat is
een blijvertje. w

Bewonerscommissie	: Amsterdamsebuurt
Aantal woningen	

: 927

Te besteden in 2016

: € 4.670
De enthousiaste heer en mevrouw Brands bij de gezellige entree.
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Tips & Weetjes

Meld
u aan!

Vrolijkheid alom tijdens de uitreiking, met van links naar
rechts mevrouw De Vries, teammanager Klantenservice
Robert Vreeken van Elan Wonen en mevrouw Roelofsen.
De derde gelukkige winnaar, mevrouw Webbe,
heeft de iPad mini ook ontvangen.

Drie huurders winnen

Al 2.200
huurders met
Mijn Elan Wonenaccount!

iPad mini
Blije gezichten van huurders met hun spiksplinternieuwe iPad
mini op woensdagmiddag 27 januari bij Elan Wonen in Haarlem.
Robert Vreeken, teammanager Klantenservice, reikte de prijs
persoonlijk uit aan de winnaars van de actie ‘Maak een account
aan in het huurdersportaal en maak kans op een iPad mini’.

‘ Een afspraak
inplannen met een
onderhoudsmedewerker,
doe ik nu g
 ewoon
wanneer het mij u itkomt’

Al vanaf september 2013 kunnen
huurders hun huurzaken online
inzien en r egelen via Mijn Elan
Wonen. Dit jaar worden de iPads
mini voor het laatst verloot na
drie achtereenvolgende jaren.

Meer info

De huurders hebben in grote
getale de weg naar dit o
 nline
klantkanaal gevonden. Al zo’n
2200 huurders - 1 op de 3 hebben een persoonlijk account
in Mijn Elan Wonen. w

Bekijk eens de demo via e lanwonen.nl/filmpje

Uw huurzaken digitaal
regelen
Bij Elan Wonen kunt u veel zaken
regelen via Mijn Elan Wonen. In dit
huurdersportaal kunt u op ieder
moment een reparatieverzoek
inplannen, uw facturen bekijken
of uw gegevens wijzigen.

Meld u aan!
Heeft u zich nog niet aangemeld?
Klik dan op de knop die u rechts
boven op elanwonen.nl vindt.
Inloggegevens kwijt?
Neem dan contact op met onze
Klantenservice door te mailen naar
klantenservice@elanwonen.nl.
Bellen kan ook: (023) 515 98 59.

Automatisch betalen

Iets voor u?

Steeds meer banken en bedrijven
schaffen hun acceptgirokaarten af.
Ook wij stoppen binnenkort
hiermee. U betaalt uw huur het
makkelijkst via een automatisch
incasso. U heeft er dan geen
omkijken meer naar. Al 80%
van onze huurders betaalt auto
matisch. In onze vernieuwde folder
‘Huur betalen’ leest u er meer over.

Te huur
Prachtig penthouse in
wooncomplex ‘De Archipel’

elanwonen.nl/huurbetalen

Wonen in een penthouse
met een fascinerend uitzicht
over het Spaarne en de stad

Dit luxe appartement heeft een
ruime woonkamer met open
keuken, drie slaapkamers en een
groot dakterras. Het is in totaal

140 m2 en is gelegen op de 8e
verdieping. Een unieke locatie met
alle gemakken van de stad op
steenworp afstand. w

Haarlem?

Interesse? Neem contact op met onze afdeling Wonen,
telefoon (023) 515 98 59.

Bewonersinformatie
Elan Wonen
Postbus 1646, 2003 BR Haarlem
Meesterlottelaan 301, 2012 JJ Haarlem
Tel.:
(023) 515 98 59
E-mail: klantenservice@elanwonen.nl
Internet: www.elanwonen.nl
mijn.elanwonen.nl
Openingstijden
Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur
Woonservice
0900 - 040 08 00 (45 cent per minuut)
www.mijnwoonservice.nl
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Sleutels uit het slot
Op radio, tv en internet komen
steeds vaker tips voorbij om
inbrekers buiten te houden.
De belangrijkste weet u: draai uw
deur altijd op slot! Maar wist u dat
u beter niet uw sleutel aan de
binnenkant van uw deur kunt laten
zitten? Inbrekers gebruiken steeds
vaker nieuwe methodes. Zo boren
ze een gat onder het slot en
draaien ze met een metalen pin
de sleutel om. Is het slot van uw
buitendeur defect? Meld het ons
meteen. Zo geven wij samen
inbrekers geen kans.

