
Binnentuin 

’t Carré opgeknapt
De tuincommissie plant het laatste boompje in de 

 gerenoveerde tuin. Huurders bedachten samen met 
nieuwe eigenaar Elan Wonen een spiksplinternieuw 

 tuinontwerp. “We hebben iets prachtigs teruggekregen”, 
vertelt blije huurder Mike Galesloot. Heemsteedse 

 wethouder Heleen Hooij en manager  Wonen  
Arjen Piëst (Elan Wonen) verrichtten op  

10 juni de officiële heropening. 

elanwonen.nl/carre
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 wat Kunt u doen?

Vanaf juli geen 
 acceptgiro meer

Steeds meer banken en bedrijven 
schaffen hun acceptgirokaarten af. 
Ook wij sturen vanaf juli geen 
 acceptgiro’s meer. Bent u al over
gestapt op een andere betaal
mogelijkheid? U betaalt uw huur 
het makkelijkst via een auto
matisch incasso. U heeft er dan 
geen omkijken meer naar. Ruim 
85% van onze huurders betaalt 
auto matisch. In onze folder  
‘Huur  betalen’ leest u er meer over.

elanwonen.nl/huurbetalen

Nieuwe openingstijden

De balie van Elan Wonen is vanaf 
4 juli van maandag t/m vrijdag van 
8.30 uur tot 12.00 uur geopend.  
’s Middags kunt u op afspraak 
 terecht. Lees verder op pagina 3.
 

Bewonersinformatie in 
nieuw jasje

U leest het tweede nummer van 
de nieuwe bewonersnieuwsbrief. 
Bewonersblad Elan Thuis is 
 om gevormd tot deze compacte 
nieuwsbrief. Zo bent u snel op de 
hoogte van actuele klantinformatie. 
Veel leesplezier!  

Verkooponderzoek 
 Aquaverde-toren  
Land in Zicht
Elan Wonen verkent momenteel de 
mogelijkheden om één van haar 
twee nieuwbouwtorens Land in 
Zicht in Haarlem in zijn geheel te 
verkopen. Het gaat om de hoogste 
toren, genaamd Aquaverde. 
 Uitgangspunt is geen individuele 
appartementenverkoop via 
Elan Wonen. Vanuit de nieuwe 
 Woningwet richt Elan Wonen 
zich nog sterker op sociale huur
woningen. Onze andere toren, 
 genaamd Indigo, met negentien 
sociale huurappartementen bieden 
wij naar verwachting na de zomer 
aan via mijnwoonservice.nl. 

elanwonen.nl/landinzicht

Overhangende 
takken
van uw buren
In de zomer groeien bomen, planten en hagen volop. Onze Klanten

service ontvangt regelmatig vragen over struiken en overhangende 

takken van buren. Het beste advies: praat met uw buren en maak 

samen goede ‘snoei’afspraken. Zo geniet iedereen van zijn tuin. 

Hierbij enkele regels en tips.

‘Mag ik overhangende takken vanuit de tuin
van de buren snoeien?’
Vraag aan uw buren of zij de boom of struik willen 
snoeien. Kan het snoeien alleen via uw tuin? Dan 
mogen uw buren dat met uw toestemming vanuit 
uw tuin doen. Als uw buren niet willen snoeien, 
schrijf dan een briefje waarin u dit nogmaals 
vraagt. Geef hun een redelijke termijn, bijvoor
beeld zes weken. En schrijf dat u de takken daarna 
zelf zult weghalen. U moet de overhangende 
 takken wel op een verantwoorde manier  afzagen. 
Hetzelfde geldt voor boomwortels die doorgroeien 
in uw tuin. 

‘Mag ik de haag op de grens van mijn buren
 vervangen door een schutting?’
De wet gaat bij een haag op de bewonersgrens uit 
van een gemeenschappelijke haag. Dit betekent 
dat beide huurders de plicht hebben de haag te 
verzorgen. De haag mag alléén in onderling 
 overleg worden verwijderd en vervangen. w

Meer info elanwonen.nl/groen

Van links naar rechts: Mike Galesloot, Henny Maasbach, Lenn Sandersvan der Dussen, Ed Westerhoff

http://www.elanwonen.nl/carre
http://www.elanwonen.nl/huurbetalen
http://www.elanwonen.nl/landinzicht
http://www.elanwonen.nl/groen


‘Je kreeg echt  
de kans om je  ideeën  
naar voren te  brengen’
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 Column

Meedenken, 
meedoen
De bewonersraad van Elan Wonen 
vernieuwt. Samen vinden we 
 nieuwe manieren om huurders 
mee te laten denken en doen.  
In mei was er ook zo’n kans: 
Elan Wonen organiseerde zowel  
‘s middags als ‘s avonds een 
 bijeenkomst over een nieuw onder
nemingsplan. Een plan dat nodig 
is omdat de nieuwe Woningwet 
vraagt om meer focus op vooral 
de sociale woningbouw. Hoe gaat 
Elan Wonen dat doen? 

‘ Van concrete  
ideeën tot het 
 uitwisselen van 
 voorbeelden’

Zo’n zeventig bewoners dachten 
mee over thema’s als wonen voor 
senioren en wonen in een leefbare 
wijk. Er kwam veel aan de orde in 
de gesprekken: van concrete 
 ideeën, zoals het laten zitten van 
trapliften ná verhuizing, tot het uit
wisselen van mooie voorbeelden. 
Zo vertelde een van de bewoners: 
“Met de start van ons pensioen 
hebben wij ook een nieuwe start 
gemaakt in een andere woning. 
Een woning zonder trappen om 
zorgelozer langer thuis te kunnen 
wonen.” Elan Wonen verwerkt 
deze ideeën in het ondernemings
plan en blijft openstaan voor 
 nieuwe manieren van bewoners
participatie. w

Chris Schaapman
directeurbestuurder

 meedoen

Vijf thema’s
Huurders en medewerkers van Elan Wonen praten 
met elkaar over de volgende stellingen:
• Iedereen heeft een woning waar hij/zij trots op is.
• Iedereen woont in een fijne straat.
•  Iedereen kan zo lang mogelijk zelfstandig blijven 

wonen.
• Iedereen die dat wil, kan een/zijn huis kopen.
•  Elan Wonen draagt bij aan duurzaamheid en een 

beter milieu.

Mooie vorm
Bewoners kozen twee thema’s uit waarover ze 
graag wilden meepraten. Tijdens de ronde (sta)tafel
gesprekken van elk dertig minuten werd steeds 
duidelijker wat huurders van Elan Wonen verwach
ten. En ook wat huurders zelf kunnen bijdragen. 
Adrie Dekker, lid bewonersraad/commissie: 
“Het was erg zinvol. Je kreeg echt de kans om je 
ideeën naar voren te brengen. Een mooie vorm 
van de nieuwe bewonersparticipatie.” 

De uitkomst
Het ondernemingsplan wordt later in het jaar 
 gepresenteerd. w  

Meer  

Huurders 
denken mee

Elan Wonen oriënteert zich op haar koers voor 

de komende jaren. Aan de hand van vijf thema’s 

gaven zo’n zeventig huurders hun mening en 

 inbreng voor het nieuwe ondernemingsplan. 

 Hiervoor waren twee bijeenkomsten georgani

seerd op donderdag 19 mei in het Van der Valk 

Hotel in Haarlem. Bewoner Ali Rahmouni:  

“Het is een nuttige bijeenkomst. Het is goed om 

samen zo in gesprek te gaan.” 

 Goed om te weten

Woningwet
De Woningwet vraagt van alle Nederlandse 
 woningcorporaties dat zij zich nog meer richten 
op hun hoofdtaken. Dat wil zeggen: bouwen, 
 verhuren en beheren van sociale huurwoningen. 

Woningmarkt Zuid-Kennemerland
De vraag naar betaalbare woningen in Haarlem en 
Heemstede neemt al jaren toe. Steeds meer mensen 
hebben een bescheiden inkomen. Daarnaast zet 
de trend door dat meer mensen alleen wonen en 
naar de stad trekken. Verder wonen senioren en 
andere mensen die zorg in en aan huis nodig 
 hebben langer thuis door de veranderingen in 
de zorg. Ook probeert de regio te voorzien in 
 geschikte woonoplossingen voor statushouders. 
Elan Wonen kijkt hoe zij hierbij kan helpen. 

De nieuwe Woningwet maar ook de toenemende vraag naar sociale huurwoningen in de regio 

 ZuidKennemerland zijn voor Elan Wonen redenen om anders naar het woningbezit te kijken.  

De opgave is meer betaalbare woningen te realiseren. 

Verkoop en doorstroming
Goede en betaalbare huurwoningen zijn dus 
 extra belangrijk. Bij nieuwbouw richt Elan Wonen 
zich daarom op comfortabele woningen voor 
kleine huishoudens. Elan Wonen beoordeelt elk 
complex en iedere straat opnieuw om nog meer 
betaalbare huurwoningen beschikbaar te maken. 
Daarom worden de komende jaren woningen 
verkocht die niet passen bij de (inkomens)
situatie van woningzoekenden in de sociale 
 huursector. Woningen die wel passen, worden 
juist niet meer te koop aan geboden. Sommige 
huurders kunnen daarom hun huurwoning niet 
meer kopen. Het tegenovergestelde is dus ook 
mogelijk: een aantal huurders kan de huur
woning kopen. In beide gevallen ontvingen deze 
huurders een brief. w

betaalbare woningen 



3

 een Goede buur  Kan IK u helpen?

Op 22 april overhandigde wethouder Heleen Hooij een speciale 

groenadoptieovereenkomst aan vijf huurders van de ‘Blauwvink’

flat aan de Overijssellaan in Heemstede. Trots gaf zij aan:  

“Het wordt vast een mooie tuin die met liefde wordt verzorgd.” 

Verfraaien wijk
Het startsein voor een bijen, vlinder en bloementuin is gegeven. 
Het is nu aan de  bewoners om hun plannen uit te voeren en de wijk 
te verfraaien.  Initiatiefnemer Ineke Overgoor: “Als je zin hebt om in 
de tuin te werken dan kun je dat alleen doen of gezellig met elkaar. 
Het is vooral de bedoeling dat iedereen, of je er nu woont of langs 
komt, ervan kan genieten.”  

Luisa: 
‘Aandacht geven’
Luisa Baltazar uit Angola woont nu twee jaar aan de Diakenhuisweg. 

 Vorige maand werd zij 31 jaar en heeft ze een aantal buren uitgenodigd 

om het te vieren. “Ze zijn erg aardig en zo leren we elkaar beter kennen. 

Ik woon hier heel fijn. Vooral de rust vind ik prettig.” 

 
“Ik ga drie keer per week naar school om goed Nederlands te leren. Vorige 
maand heb ik mijn inburgeringstoets gedaan. Ik hoop dat ik ben geslaagd. 
Daarnaast werk ik als vrijwilliger in de zorg en bij de Wereldkeuken. Daar 
koken ‘Nieuwe Haarlemmers’ de favoriete gerechten uit hun moederland. 
Ik sta zelf liever in de bediening, omdat ik ervan houd om mensen aan
dacht te geven.” w 

Waarom nieuwe balieopeningstijden? 
De laatste jaren is het baliebezoek afgenomen. 
Steeds meer  huurders regelen hun zaken via 
 internet. Via huurdersportaal Mijn Elan Wonen 
kunt u een afspraak inplannen met een onder
houdsmedewerker, overlast melden, huur betalen 
en vele andere huurzaken inzien en  regelen. 
Mijn Elan Wonen is  gemakkelijk, snel en altijd 
 beschikbaar. 

Meer weten over Mijn Elan Wonen? 
Vraag uw inlogcodes eenvoudig aan via  

klantenservice@elanwonen.nl.

Telefonisch
U kunt uw inlogcodes ook telefonisch 
 aanvragen via (023) 515 98 59. Dat kan 
van maandag t/m donderdag van 8.30 uur  
tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 uur  
tot 12.00 uur. w

 WIJKBUDGET

Bewoners adopteren 

groen   in Provinciënwijk

Wijkbudget 
Elan Wonen is blij met dit bewonersinitiatief 
en  ondersteunt dit door het beschikbaar 
stellen van een deel van het wijkbudget. 
 Hiervan is een haspel en tuingereedschap 
aangeschaft. Arjen  Piëst, manager Wonen 
van Elan Wonen, overhandigde de spullen 
aan de bewoners. w

Betrokken huurders zaaien samen met Heleen Hooij en Arjen Piëst in.

krijgt andere openingstijden
Elan Wonen

Vanaf maandag 4 juli is de balie  geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 

12.00 uur. Wilt u toch liever in de middag langskomen? Dat kan gewoon, alleen dan 

op afspraak.

Nieuwe 
openingstijden
Maandag t/m vrijdag 

8.30 uur tot 12.00 uur.  

Na 12.00 uur  

alleen op afspraak.

‘Het wordt vast een mooie tuin  
die met liefde wordt verzorgd’ 



Neem contact op met onze afdeling Wonen,
telefoon (023) 515 98 59.
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Elan Wonen  
Postbus 1646, 2003 BR Haarlem
Meesterlottelaan 301, 2012 JJ Haarlem

Tel.: (023) 515 98 59
Email: klantenservice@elanwonen.nl
Internet:  www.elanwonen.nl
 mijn.elanwonen.nl

Openingstijden
Maandag t/m donderdag 8.30  16.30 uur
Bezoek na 12.00 uur alleen op afspraak
Vrijdag 8.30  12.00 uur

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

Meld 
u aan!

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.

Buurtbemiddeling

De meeste mensen wonen prettig 
in hun buurt. Maar soms is dat 
niet het geval. Kleine irritaties 
 tussen buren kunnen dan uitgroeien 
tot problemen. Buurtbemiddeling 
kan helpen er samen met uw buren 
uit te komen. De goed getrainde 
vrijwilligers zijn onpar tijdig, spelen 
niet voor rechter en vellen ook geen 
oordeel. Zij  proberen de partijen 
weer met  elkaar te laten praten en 
samen aan een  oplossing te 
 werken. 

meerwaarde.nl

Hulp nodig?

Het buurtbedrijf helpt u graag met 
klussen in en om het huis. Zo kunt 
u terecht voor computerhulp, haal 
en brengservice, tuinonderhoud,  
et cetera. Voor Haarlempas houders 
rekenen ze tarieven vanaf € 7,50 
per uur  inclusief btw. Voor grotere 
klussen maken ze een  offerte zodat 
u weet waar u aan toe bent. 

  bbhaarlemoost.nl/ 
hulpaanhuis

Kort nIeuws  

Aantrekkelijke 
verhuisregeling
voor oudere huurders
Een 82jarige huurder uit Heemstede verruilde onlangs haar ruime 

eengezinswoning voor een appartement met lift. Toos Lampe  vertelt: 

“De M. Vaumontlaan had ik al langer op het oog. Er komt niet vaak 

iets vrij, maar ik heb me tijdig op de wachtlijst laten zetten.” 

Compact en veilig
Mevrouw Lampe woont nu vier maanden in haar nieuwe apparte
mentje. Ze vertelt  enthousiast: “Ik vind het hier heerlijk. Het is 
 compact en dicht bij de winkels. Het scheelt mij ook het nodige 
schoonmaakwerk. En m’n balkon is makkelijker bij te houden dan 
een tuin. De tijd die ik overhoud, besteed ik nu aan andere leuke 
dingen. Bijvoorbeeld iets drinken met m’n nieuwe buren.”   

Ook verhuizen? 
Als u ouder bent dan 65 jaar en al lang in uw  huurwoning woont, 
dan heeft Elan Wonen voor u een aantrekkelijke regeling. U ontvangt 
dan een  verhuiskostenvergoeding van € 2.500. Bent u 75 jaar of  
 ouder? Dan mag u uw huidige huurprijs meenemen of kiezen voor 
de verhuisvergoeding. Samen met een  woonmakelaar kunt u de 
‘spel regels’ en uw wensen  bespreken. w

elanwonen.nl/verhuisregeling

 Iets voor u?

Te huur
Modern appartement in 

wooncomplex ‘De Komeet’

 ‘Ik vind  
het hier heerlijk.  
Het is compact  
en dicht bij de  

winkels’

Het appartement is op de tweede verdieping. U mag als bewoner 
ook de daktuin gebruiken. Vanaf deze tuin geniet u van een 
 schitterend uitzicht op het Noordzeekanaal, de sluizen en de 
 karakteristieke watertoren van IJmuiden.

Wonen in een ruim driekamer

appartement met toegang tot 

een prachtige daktuin? 

Meer info

http://www.elanwonen.nl
http://mijn.elanwonen.nl
http://www.meerwaarde.nl
http://www.bbhaarlemoost.nl/hulp-aan-huis
http://www.bbhaarlemoost.nl/hulp-aan-huis
http://www.elanwonen.nl/verhuisregeling

