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Zomer
Zoals u misschien wel weet, grijp ik deze column vaak aan om
mijn mening te geven, bijvoorbeeld over het regeringsbeleid
dat zo desastreus uitpakt voor corporaties en hun huurders.
Voor wat pittige uitspraken verwijs ik u ditmaal echter naar een
dubbelinterview met Cor Beerthuizen elders in dit nummer van
Elan Nieuws. Als interim-voorzitter van de bewonersraad heeft
Cor de plaats ingenomen van Ruud van Houten, die onlangs is
overleden. Dat Ruud veel heeft b
 etekend voor Elan Wonen en
haar huurders, kunt u lezen in een ‘In memoriam’.
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regelmatig aan het woord. In zijn laatste column, ik heb hem er nog
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eens bij gepakt, schreef hij vol afkeer over de verhuurdersheffing en, in
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 oven het
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Puzzel

22

houdend omgaat met de inkomensafhankelijke huurverhoging die de
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regering propageert. Zo vallen we mensen met een belastbaar inkomen
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van 33.600 tot 43.000 euro vooralsnog niet lastig met een opslag in
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verband met hun inkomen, simpelweg omdat we hen geen ‘scheef
woners’ vinden.
Iets heel anders tot slot: de zomervakantie. Na een koud voorjaar bent
u ook vast toe aan een warme zomer. Mijn vrouw en ik nemen wat het
weer betreft een risico door, na jaren Zuid-Europa, dit jaar onze zomer
vakantie door te brengen in Krakau en Praag. Het zijn echter zulke aan
trekkelijke steden, dat ik niet denk dat mijn goede vakantiehumeur
wordt bedorven als het weer onverhoopt een paar dagen tegenzit.

Colofon
Elan Nieuws is een uitgave van Elan Wonen voor haar huurders.
Redactie: José de Cock, Cees de Geus, Barbara ten Klooster en
Yvonne Mul
Tekstcorrectie: Tekstcorrectiebureau Van der Snoek,
Haarlem
Drukwerk: Style + Mathôt Printing, Haarlem
Vormgeving: Opzet, Santpoort-Zuid
Fotografie: Ton Hurks, Yvonne Mul en Ruben Timman
Copyright: overname van artikelen is toegestaan,
mits de bron duidelijk wordt vermeld en de
redactie van tevoren in kennis is gesteld.

Elan Nieuws wordt gedrukt op papier met
het FSC-keurmerk

Of u nu in het mooie Nederland blijft of naar het buitenland gaat,
ik wens u een fijne, zonnige en inspirerende zomer!
Grischa Lowinsky
directeur

Jeugdproject Thorbeckebuurt krijgt zeker vervolg
In april trokken leerlingen uit de derde
klassen van de Haemstede-Barger-mavo
twee dagen de Heemsteedse Thorbeckebuurt in om rond de woningen klusjes te
verrichten. Voor de scholieren was dit hun
maatschappelijke stage.

In de Thorbeckebuurt heeft Elan Wonen zo’n
tweehonderd huurwoningen met veelal oudere
bewoners. Een aantal van hen is niet goed in staat
om de omgeving rond hun huis netjes te houden.
Dat geeft de buurt een onverzorgde uitstraling.

Jonge handjes
Twaalf bewoners hadden aangegeven graag
gebruik te willen maken van de ‘jonge handjes’.
Bijgestaan door vier vrijwilligers uit de buurt
gingen de jongeren aan de slag. Op de stoepen
werden de perkjes rond bomen schoongemaakt
en zijn plantjes geplant. Verder hebben de
scholieren bloembakken aan balkons gehangen
en tuintjes opgeknapt. Er werd zelfs een nieuwe
schutting geplaatst!

Film en foto’s
De activiteiten zijn door een aantal leerlingen
vastgelegd op film en foto. Dit materiaal wordt
volgend jaar gebruikt als promofilmpje, want
een vervolg krijgt dit project zeker!
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IN MEMORIAM
Ruud van Houten ✝ 18 april 2013
Na zijn overtuigde strijd die gewonnen leek, moest Ruud van Houten deze onverwacht opgeven.
Al snel nadat Ruud huurder werd van Elan Wonen, werd hij voorzitter van zijn bewonerscommissie. Sinds de zomer van 2010 was hij voorzitter van de overkoepelende bewonersraad. Zijn
financiële expertise kwam goed van pas in de financiële commissie van de bewonersraad. Ruud wist goed met
mensen van verschillende pluimage om te gaan; of ze recht voor z’n raap waren of genuanceerd, maakte daarbij
niet uit. Dat kwam goed van pas bij Ruuds inzet met hart en ziel voor de bewonersbelangen. Daarom wilde hij
– in het verlengde van die inzet – in beleid en acties van Elan Wonen het belang van de huurders terugvinden.
Daarvoor spreken wij onze bijzondere dank uit.
Wij wensen zijn echtgenote Tony, kinderen, familie en dierbaren veel sterkte toe met dit verlies.
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E-oplaadpunten op
parkeerterrein Elan Wonen
Op het bezoekersparkeerterrein van Elan Wonen zijn onlangs twee e-oplaad
punten geïnstalleerd. Huurders en relaties van de Haarlemse woningcorporatie
kunnen voortaan hun elektrische auto op het parkeerterrein opladen. Zo draagt
Elan Wonen haar steentje bij aan schone en leefbare buurten.
Projecten indienen
Duurzaamheid vormt een belangrijke pijler in het

buurten. Bijvoorbeeld door inzet van e lektrische

ondernemingsplan van Elan Wonen. Op de eerste

scooters voor wijkbeheerders en nu ook door

plaats om voor huurders de energielasten te ver

plaatsing van twee e-oplaadpunten op het

lagen en het wooncomfort te verbeteren. Daarom

parkeerterrein.

verbetert Elan Wonen de energetische kwaliteit
van haar woningen, die soms F- of G-label

Opmars elektrische auto’s

hebben, naar gemiddeld energielabel C in 2018.

“Elan Wonen heeft duurzaamheid hoog op de

Dat gebeurt via een uitgebreid pakket aan

agenda staan en niet alleen voor (nieuwbouw)

isolerende en milieuvriendelijke maatregelen.

projecten”, aldus Mark Joosten, projectleider bij
Elan Wonen. “We merken dat de elektrische auto

Schone leefbare buurten

in opkomst is. Steeds vaker krijgen we vragen van

Daarnaast vermindert Elan Wonen waar mogelijk

bezoekers of hun auto op ons parkeerterrein

de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2, om

opgeladen kan worden. Sinds kort kan dat.

op die manier bij te dragen aan schone en leefbare

We bieden het zelfs gratis aan.”

Meer energie- en duurzaamheidsinitiatieven vindt u op www.elanwonen.nl/duurzaam.

Nieuwe folders
Het kan voorkomen dat u tijdelijk uw woning
niet kunt bewonen. U gaat een tijdje naar het
buitenland of u kunt om een andere reden
tijdelijk geen gebruikmaken van uw woning.
In sommige gevallen is het mogelijk dat u iemand
op uw woning laat passen. Iemand aan wie u uw
woning tijdelijk in bewaring geeft. Dit heet ‘huis
bewaring’.
Wat is huisbewaring precies, wat zijn de voorwaar
den en hoe vraagt u het aan? In de folder ‘Huis
bewaring; tijdelijk iemand anders in uw w
 oning’
leest u de antwoorden.

Elan Wonen heeft nieuwe algemene huurvoor
waarden vastgesteld voor zelfstandige woonruimte.
U ontvangt de nieuwe folder samen met een
informatiebrief bij deze zomereditie van
Elan Nieuws.
In de ‘Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelf
standige woonruimte’ staan de afspraken t ussen u en
Elan Wonen over de huur van uw w
 oning. Deze voor
waarden maken deel uit van uw huurovereenkomst.
Elan Wonen heeft nieuwe algemene huurvoorwaarden
voor zelfstandige woonruimte vastgesteld, omdat de
oude voorwaarden door nieuwe wetgeving en nieuwe
inzichten aan vernieuwing toe waren.

Uiteraard kunt u de folders downloaden van onze website www.elanwonen.nl.

Balie Woonservice sluit, de service blijft!
Vanaf 1 mei is de balie van Woonservice aan de Belgiëlaan in Haarlem gesloten.
Woningzoekenden kunnen voortaan hun vragen stellen via www.mijnwoonservice.nl.
Ook is Woonservice elke werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer
0900-04 00 800 (10 cent per minuut). Via de website van Woonservice kunnen w
 oningzoekenden zich
inschrijven, het woningaanbod bekijken, reageren en de uitslag bekijken. Woningzoekenden die (nog) niet over
internet b
 eschikken, kunnen hun reacties op woningadvertenties doorgeven via de reactielijn 0900-11 22 369
(50 cent per minuut) en de uitslag opvragen via de resultatenlijn 0900-11 22 368 (50 cent per minuut).
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Tips hovenier in Vondelkwartier
Ongeveer vijftien huurders van Elan Wonen in het
Vondelkwartier, deden op zaterdag 25 mei 2013
mee aan een workshop die hen leerde hoe ze hun
voortuin op een makkelijke manier zo mooi mogelijk
kunnen houden.
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De workshop werd verzorgd door Robert
Biesot en één van de vijftien medewerkers van
Biesot & Zn., een hoveniersbedrijf annex
ontwerpbureau voor tuinen en landschappen
uit Vijfhuizen dat voor Elan Wonen workshops
verzorgt en jaarrond een aantal (binnen)tuinen
onderhoudt. ‘Waarom is mijn rozenstruik
doodgegaan?’, ‘Is dit onkruid of niet?’ en ‘Hoe
en wanneer moet ik deze hortensia snoeien?’
waren enkele vragen die de hovenier ter plekke
kon beantwoorden. Gewapend met snoei
schaar en schoffel voegde hij samen met de
bewoners als het even kon meteen de daad bij
het woord. De deelnemers waren enthousiast.
En de foto’s op deze pagina’s laten zien dat
het straatbeeld in het Vondelkwartier er direct
van opfleurde.

Hovenier Robert Biesot:

‘Een versteende tuin doet
mijn groene hart bloeden’
Elan Wonen is een van de woningcorporaties waarvoor
Biesot veel (binnen)tuinen ontwerpt en onderhoudt. “Omdat
bewoners er de hele dag naar moeten kijken, worden zij nauw
betrokken bij alles wat wij doen”, vertelt Robert Biesot (32).
“Kwaliteit en esthetiek staan voorop. Daarbij is het aan ons
om het onderhoud zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren.”
Tijdens de workshop in het Haarlemse Vondelkwartier, lag
het accent op de voortuinen die een grote b
 ijdrage leveren
aan het straatbeeld. “Een versteende tuin doet mijn
groene hart bloeden”, verzekert Robert met gevoel voor
dramatiek. “Dat geldt ook voor een eentonige tuin waarin
je de seizoenen niet ervaart. Ik werk daarom graag met
siergrassen die een mooie pluim hebben, ’s zomers een
andere kleur h
 ebben dan ’s winters en, als het waait, voor
beweging in de tuin zorgen.”
Roberts persoonlijke favorieten zijn v erder de hortensia
(‘mooie grote bloemen en relatief onderhoudsarm’), de
sierkers, de solitaire rode beuk en bloeiende
bodembedekkers als de geranium, de vinca of maagden
palm en de pachysandra. “Onderhoudsarm, e ffectief
tegen katten die in de tuin graven en p
 oepen en, zeg
nou zelf, veel m
 ooier en natuurlijker dan een
versteende tuin”, a ldus R
 obert uit Vijfhuizen.
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Van de 5317 sociale huurwoningen in Haarlem-Oost, zijn er bijna 1550
van Elan Wonen. De Zomerzone, zoals de wijk ook wel wordt genoemd,
is dan ook een belangrijk werkgebied van de corporatie. Een werkgebied
bovendien dat behoorlijk ‘in de lift zit’: door grote nieuwbouwprojecten,
langs de Schipholweg, de Prins Bernhardlaan en de Schalkwijkerstraat,
ondergaan momenteel vooral de randen van Haarlem-Oost een ware
metamorfose. In de Amsterdamsebuurt regisseert Elan Wonen onder de
noemer ‘MIJN STEK’ een groot stadsvernieuwingsproject. En met het
Programma ‘Preventiebudget 40+ Zomerzone’ wordt onder andere de
nog wankele wijkeconomie versterkt.

Over Haarlem-Oost
Haarlem-Oost bestaat uit de Oude Amsterdamsebuurt, de Potgieter
buurt, de Van Zeggelenbuurt, de Slachthuisbuurt, Parkwijk, het Reinalda
park en de Zuiderpolder. De Waarderpolder wordt er ook toe gerekend,
maar daar ligt de nadruk op bedrijvigheid. Het gebied ligt ingeklemd
tussen de Amsterdamsevaart en de Schipholweg en wordt ook wel de
‘Zomerzone’ genoemd, naar de Zomervaart die de wijk in tweeën deelt.
Met in totaal 10.344 woningen is Haarlem-Oost na Schalkwijk (15.183 woningen) de grootste wijk van Haarlem.
Er wonen ruim 21.000 mensen. In totaal telt de wijk 3674 koopwoningen en 6654 huurwoningen (waaronder
5317 sociale huurwoningen).
Inclusief de Waarderpolder, telde Haarlem-Oost in 2012 zes cafés en 25 restaurants en cafetaria’s. De nadruk in
de wijk ligt op wonen: per honderd woningen telt Haarlem-Oost minder dan dertien bedrijfsvestigingen. In
sommige buurten is dat zelfs minder dan negen. (Bron: gemeente Haarlem.)

Haarlem-Oost
in de lift!
MIJN STEK

Voor Haarlem-Oost

In het hart van Haarlem-Oost, de Amsterdamse
buurt, voert Elan Wonen onder de noemer ‘MIJN

De drie woningcorporaties Ymere, Pré Wonen en Elan

STEK’ een omvangrijk stadsvernieuwingsproject

Wonen en de gemeente Haarlem hebben één gezamenlijk

uit. Ruim honderd woningen kunnen er dankzij

budget gevormd voor wijkactiviteiten in Haarlem-Oost.

grootonderhoud straks weer jaren tegen. Zo

Het budget voor 2013 bedraagt 35.000 euro.

worden de gevel, het dak en de vloer geïsoleerd.

Haarlem-Oost heeft specifieke problemen, zoals relatief

En worden naar wens de kozijnen, de keuken, de

veel uitkeringsgerechtigheden en mensen met een laag

badkamer en het t oilet vervangen. Dankzij een

inkomen en relatief weinig bedrijvigheid. Van het rijk heeft

zuinigere cv-ketel, een slimme energiemeter en

Haarlem daarom een subsidie van 2 miljoen euro gekregen.

HR++-glas wordt een energiebesparing van 60%

De gemeente en de corporaties hebben dit bedrag ver

gerealiseerd en een forse verbetering van energie

dubbeld tot 4 miljoen euro. Via het programma ‘Preventie

label F naar A. Deze operatie maakt deel uit van

budget 40+ Zomerzone’ wordt het geld besteed aan de

het project ‘Watt voor Watt’ om drieduizend

vorming en uitvoering van beleid dat steunt op drie pijlers:

woningen in Haarlem energiezuiniger te maken.
Huurders die tijdelijk moeten verhuizen als hun
woning wordt g
 erenoveerd, ontvangen een ver
goeding. Het hart van de Amsterdamsebuurt, het

• investeren in leren en opgroeien;
• stimuleren van werktoeleiding en economische activiteiten;
• initiëren van sociale, economische en culturele projecten

Drilsmaplein, ondergaat de komende jaren een

in de wijken waardoor bewoners mee kunnen doen in een

metamorfose: 29 woningen hebben zo’n slechte

vertrouwde samenleving.

fundering dat ze worden gesloopt, om plaats te
maken voor veertig nieuwe huurwoningen. Het
gaat om tien eengezinswoningen met tuin en
dertig appartementen met tuin, terras of balkon.
De woningen worden deels in het sociale huur
segment en deels in de vrije sector verhuurd.

‘Kluswoningen’
In het kader van MIJN STEK tenslotte, wordt ook
een aantal huurwoningen verkocht als ‘kluswo
ning’. Ook van deze woningen zijn de funderin
gen slecht. Elan Wonen zorgt voor funderings
herstel en verkoopt de woningen daarna aan
handige klussers. In de eerste fase van MIJN
STEK worden op deze manier negentien woningen

Meer informatie over mijn STEK vindt u op

in de (koop)markt gezet. Verwacht wordt dat de

www.mijnstekhaarlem.nl.

belangstelling groot zal zijn.
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Ruim 31 ton zwerfafval
opgeruimd in tien weken tijd

Vliegende start
voor Buurtbedrijf
Haarlem-Oost
Hans Verweij,
met op de
achtergrond
enkele mede
werkers van
het Buurtbedrijf
Haarlem-Oost.
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Ruim 31 ton zwerfafval. Dat was in de eerste tien weken van zijn bestaan de oogst van
het Buurtbedrijf Haarlem-Oost, dat dan ook terug kan kijken op een vliegende start.
“Op 23 januari 2013 trokken onze mensen voor het eerst de buurt in”, vertelt projectleider
Hans Verweij. “Onze inschatting is dat Haarlem-Oost er sindsdien 60 procent schoner
op is geworden.”
Buurtbedrijf Haarlem-Oost is een gezamenlijk

bedrijven, maar in Haarlem heeft ‘Oost’ de

initiatief van de drie Haarlemse woningcorporaties,

primeur. Verweij sluit niet uit dat het initiatief op

de gemeente, Spaarnelanden en Paswerk. “Het

termijn elders in de Spaarnestad navolging krijgt.

doel is tweeledig: Haarlem-Oost leefbaarder

“Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat geldt ook

maken en mensen met een grote afstand tot de

voor het schoonmaken van de wijk: je ziet nu al

arbeidsmarkt aan de slag helpen”, legt Verweij uit.

dat er minder troep op straat wordt gegooid.”

“Re-integratie is nadrukkelijk het doel voor onze
tijdelijke medewerkers, die voor minimaal vijftig

Nieuwe uitvalsbasis

procent uit Haarlem-Oost moeten komen. Ze

Op 18 juni is aan de Prins Bernhardlaan het

leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in hun

nieuwe kantoor van Buurtbedrijf Haarlem-Oost

eigen wijk wat, denken we, een extra stimulans is.”

officieel geopend. Er is een balie waar buurt
bewoners terechtkunnen met klachten en tips.

Dienstenteam

En er komt een klankbordgroep, waarin ook

De wijkploeg zich in nauw overleg met Spaarne

huurders van Elan Wonen van harte welkom zijn.

landen en de gemeente tot dusver vooral gericht

Verweij: “We kijken terug op een vliegende start.

op het schoonmaken én -houden van Haarlem-

Het valt alleen niet mee om voldoende mede

Oost. “Voor alles wat we doen, geldt dat we aan

werkers te vinden. Van de acht man met wie

vullend en ondersteunend zijn”, benadrukt

we zijn begonnen, zijn er nu nog drie over.

Verweij. “Dat geldt ook voor het dienstenteam

We hopen dat het er binnenkort weer vijf zijn,

dat in aanvulling op initiatieven als BUUV kleine

plus een meewerkend voorman. Want er blijft

diensten gaat verrichten voor mensen in de wijk.”

in Haarlem-Oost genoeg werk aan de winkel

In Amsterdam functioneren al enkele buurt

voor het buurtbedrijf.”

Wilt u zitting nemen in de klankbordgroep? Neem contact op met Hans Verwey 06-364 927 77, hans@bbhaarlemoost.nl.

Eerste wijksteunpunt in Heemstede

Feestelijke opening ‘Ons Trefpunt’

Op 21 maart 2013 is in de Thorbeckebuurt het eerste wijksteunpunt in Heemstede feestelijk
geopend. Voor de bewoners van deze buurt was dat een mooi moment. Voortaan kunnen zij
in ‘Ons Trefpunt’, dicht bij huis, terecht met vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg,
leefbaarheid, activiteiten en andere zaken die spelen in hun buurt. Woningcorporatie Elan
Wonen nam het initiatief om een voormalige garagebox te verbouwen tot kantoortje.

Maria Flohr, wijkcoach Elan Wonen, is blij met

wijkgericht te gaan werken. Ons Trefpunt kan

Ons Trefpunt (J.R. Thorbeckelaan 162). “Wij

hierin een mooie rol spelen.

krijgen regelmatig signalen over de kwetsbaar
heid van de Thorbeckebuurt. Eind vorig jaar werd

Diverse spreekuren

tijdens een wijkschouw met de gemeente en

Namens Elan Wonen hoopt Maria dat Ons

diverse instanties duidelijk dat bepaalde leefbaar

Trefpunt dé plek wordt van waaruit de profes

heidszaken op korte termijn verbeterd moeten

sionele medewerkers hun werkzaamheden in de

worden. Denk hierbij aan de begaanbaarheid van

wijk kunnen verrichten. “Bewoners kunnen hier

trottoirs, het onderhoud van privétuinen, goede

spreekuren bezoeken van onder anderen de wijk

verlichting in poorten en achterpaden en ver

beheerder van Elan Wonen, de wijkagent, de

betering van het sociale klimaat.”

jongeren- en welzijnswerker van Casca, de wijk
verpleegkundige van Zorgbalans en medewerkers

Woonservicegebieden

van Kontext maatschappelijk werk. Voor bewoners

De gemeente onderzocht vorig jaar de haal

van de Thorbeckebuurt is Ons Trefpunt zowel een

baarheid van zogenoemde ‘woonservice

ontmoetingspunt als een informatiepunt.”

gebieden’ in Heemstede. Kunnen
buurten worden versterkt zodat
ouderen er langer zelfstandig kun
nen blijven wonen? Met het oog op
de vergrijzing en de bezuinigings
maatregelen in de WMO wordt dit
steeds wenselijker. Gemeente,
welzijns- en zorginstellingen willen
deze doelgroep de nodige onder
steuning (blijven) bieden door meer

Onder toeziend oog van wijkcoach Maria
Flohr en wijkbeheerder Bob Dijkhuis
onthullen directeur Grischa Lowinksky
en wethouder Jur Botter het naambord.
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Na een ingrijpende combinatie van groot
onderhoud en restauratie, is de rust min
of meer weergekeerd in Teylers Hofje dat
22 woningen bevat die door Elan Wonen
worden beheerd en verhuurd. Ingrid Paardekooper Overman (63) is een van de ‘hof
dames’. Op een van de weinige mooie dagen
in het voorjaar van 2013 mocht Elan Nieuws
even binnenkijken in haar unieke woning.
huis van haar moeder, dat het afgelopen jaar
Ingrid woont sinds 1997 in Teylers Hofje. In

grondig is gerenoveerd én gemoderniseerd. Zo

december 2001 verhuisde ze van nummer 7 naar

zorgt een nieuwe dakkapel voor meer ruimte en

een van de grootste woningen van het hofje. “Dit

licht, is de keuken vergroot en geheel vernieuwd,

is een van de woningen die bij de vorige renovatie,

is er een badkamer gecreëerd op de eerste ver

van 1989 tot 1991, is ontstaan door samenvoeging

dieping en zit alles rondom weer strak in de lak.

van twee kleinere woningen”, licht ze de bijzondere

Tijdens de werkzaamheden woonde Ingrid elders

omvang én indeling van haar woning toe.

in Teylers Hofje. “De winter duurde daar lang, ik

Ingrid werkt als schuldhulpverlener bij een organi

kon niet wachten tot ik mijn vernieuwde woning

satie in West-Friesland. Ze heeft een vriend en, uit

weer kon inrichten”, vertelt ze, in de voorjaarszon,

een eerder huwelijk, twee dochters en een zoon.

aan een tuintafeltje, aan de thee, samen met

Als Elan Nieuws op bezoek is, staat onverwacht

dochter Petra en kleindochter Amelie. “Het is

een van haar kinderen op de stoep: Petra, uit

nog mooier, ruimer en lichter geworden dan ik

Amstelveen, met haar veertien maanden oude

had gehoopt. Dit is écht mijn thuis. En als het

dochter Amelie. Ook zij is nieuwsgierig naar het

aan mij ligt, blijft dat nog heel lang zo…”

Gevraagd naar ‘het mooiste moment van de dag in Teylers Hofje’, noemt
Ingrid zonder aarzelen ‘het moment waarop ik thuiskom’. “Nadat ik mijn auto
heb geparkeerd, loop ik over het bordes, tussen de regentenkamer en de
voormalige beheerderwoning door, de binnentuin in. Als ik dan mijn woning
zie, met de prachtig verlichte toren van de Bakenesserkerk op de achtergrond,
overvalt me iedere keer weer een soort geluksgevoel.”

Tijdens het gesprek met Ingrid
wandelen er regelmatig toeristen
voorbij. Teylers Hofje is namelijk een
monument dat, op zondag na, vrij
toegankelijk is. “Daar moet je tegen
kunnen en mee om leren gaan”,
vindt Ingrid. “Inmiddels weet ik bij
voorbeeld dat ik mijn voordeur op
een mooie dag niet open moet laten
staan. Want voor je het weet, staan
er een paar nieuwsgierige toeristen
in je kamer.” Gehorig zijn de

In een boekje over Teylers Hofje

woningen volgens haar niet. “Ik

dat in juni verschijnt, is Ingrid

hoor mijn buren eigenlijk nooit.

een van de geportretteerde

Met de sociale controle valt het ook

‘hofdames’. Over de voordelen

best mee. ‘Leven en laten leven’, zo

van wonen in Teylers Hofje

zou ik het willen omschrijven.”

hoeft ze niet lang na te denken.
“Het is een unieke woon
omgeving: midden in de stad en

In een van de kamers op de begane

toch bijzonder groen en rustig.

grond hangen enkele prachtige

Terwijl het toch echt vlakbij is,

kleurenfoto’s die in Cambodja zijn

hoor je niets van de drukte en

gemaakt. “Het boeddhisme heeft me

het verkeer elders in de stad.”

altijd al aangetrokken”, legt Ingrid
uit. “De relaxte en tolerante levens
houding die eruit voortvloeit, spreekt
me aan. Zelf geef ik bijvoorbeeld ook
heel weinig om materiële zaken. En
ik probeer mensen in hun waarde te
laten en alles de aandacht te geven
die het verdient.” Als rugzaktoerist
heeft Ingrid al drie reizen door
Vietnam en Cambodja gemaakt.
“De laatste keer was in 2004, dus
het wordt weer eens tijd. Bali staat
hoog op ons verlanglijstje, net als
het noorden van Vietnam en Laos.”
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Nieuwe uitstraling voor
winkelgalerij Generaal Spoorlaan
Op zaterdag 25 mei organiseerden de
winkeliers van de Generaal Spoorlaan een
gezellige braderie. Met meer dan twintig
kramen vierden zij die dag het feit dat de
winkelgalerij een nieuwe uitstraling heeft
gekregen.
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De afgelopen periode heeft Elan Wonen de
winkelpanden een behoorlijke opknapbeurt
gegeven. Zo werden de puien geschilderd,
kwam er nieuwe verlichting en kregen alle
winkeliers vrolijke gele zonneschermen.

Voor ieder wat wils
De vernieuwde winkelgalerij is zeker een
bezoekje waard! U vindt er onder meer een
tweedehandskledingzaak, een winkel met
Marokkaanse producten, een modelbouw
winkel, een sigarettenzaak met veel extra
producten en een gezellige winkel met
tweedehandsspulletjes.
Kortom, ga eens langs en laat u verrassen!

Succesvolle plantdag
in Molenwijk
Georganiseerd door Landschap Noord-Holland, vond op woensdag 20 maart
2013 een groene opleidingsdag plaats voor honderd leerlingen en buurt
bewoners in de Haarlemse wijk Molenwijk. Op die dag vulden de gemeente
Haarlem en Elan Wonen samen met leerlingen van twee basisscholen tweehonderd plantenbakken voor bewoners. Doel was kinderen te betrekken bij
hun groene leefomgeving en tegelijk het groen in de Molenwijk te versterken.

Groene leefomgeving

voelen zich steeds meer betrokken bij hun

Elan Wonen, de gemeente Haarlem en Landschap Noord-

nabije groene leefomgeving. We zien een

Holland slaan de handen ineen. Ze gaan kinderen en bewoners

toename van maatschappelijke initiatieven

betrekken bij hun groene leefomgeving. Op 20 maart werd het

binnen stedelijk gebied.” Landschap Noord-

startschot gegeven. Hierna zullen ook a ndere wijken vergroenen.

Holland stimuleert, zorgt voor opleiding en

Groen is belangrijk op de plek waar je woont. Dat weten de

initieert burgerparticipatie in het groen.

betrokken partijen maar al te goed. Groen is aangenaam.
Mensen zoeken steeds meer naar natuur, ontspanning, saam

‘Leren door te doen’

horigheid, gezondheid en voedselbronnen in hun nabije

Landschap Noord-Holland heeft samen

omgeving.

met honderd leerlingen van de basisscholen

De stenen bloembakken aan de huizen van Elan Wonen zijn

De Wadden en De Molenwiek planten inge

op dit moment voor de helft leeg. Lidy Zeinstra, teamleider vrij

graven in de stenen bakken. Het motto daar

willig landschapsbeheer bij Landschapsbeheer Noord-Holland:

bij: ‘leren door te doen’. De scholen en vrij

“Het is toch heerlijk voor kinderen om straks meer vlinders in

willigers van Landschap Noord-Holland

de wijk te zien en de natuur van dichtbij te bewonderen?!

begeleidden de leerlingen. Landschap

Bewoners van Elan Wonen, vrijwilligers maar ook jongeren

Noord-Holland legde op 20 maart ook uit
waarom het belangrijk is dat groen wordt
versterkt. Het Haarlemse project staat in
het teken van ‘Groen en Doen’.
Het ministerie van Economische Zaken trekt
gedurende twee jaar extra geld uit voor de
projectplannen van zes groene organisaties
die een impuls geven aan de opleiding van
vrijwilligers in natuur- en landschapsbeheer.

Heeft u een bijzonder groen idee?
Neem dan contact op met Lidy Zeinstra,
telefoon 06-13 24 02 78.
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Wijkbudget goed besteed
Ieder jaar stelt Elan Wonen een wijkbudget beschikbaar aan alle wijken in haar woningbezit. Dit bedrag
kunnen de bewonerscommissies besteden aan activiteiten die de leefbaarheid in de buurt ten goede komen.

Bewonerscommissie : Meerwijkplas
Aantal woningen

: 546

Te besteden in 2013 : € 2.730,-

Vrijmarkt in Meerwijk
Onder leiding van voorzitter Bob de Heus organiseerde
de bewonerscommissie M
 eerwijkplas een v rijmarkt die
op de laatste Koninginnedag plaatsvond.
In ontmoetingsruimte ‘De Halte’ in de Florence
Nightingalestraat stond de koffie op 30 april 2013 al
vroeg klaar. Bewoners meldden zich om hun gereser
veerde plaatsen in te nemen. Op de laatste
16

Koninginnedag probeerden zij nog van hun spulletjes
af te komen. Het plein kleurde deze dag langzaam
oranje en ondertussen keken bewoners in de ontmoe
tingsruimte op de televisie naar de kroning.

Springkussen, eten en zang
Voor de kinderen uit de wijk was er een springkussen.
’s Middags dansten de bewoners tijdens het optreden
van zanger Jay Jay Bauer, niet alleen op straat maar ook
op de balkons van de omringende flats! Bij een heuse
frietkar, met ook Surinaamse lekkernijen, werd de
inwendige mens verwend. Kortom, een leuke dag met
voor elk wat wils dus!

Volgend jaar weer
Voor de aanwezigen was het een geslaagde dag die
zeker voor herhaling vatbaar is. V
 olgend jaar hopelijk
met iets beter weer op Koningsdag!

De vrijmarkt werd mede mogelijk gemaakt vanuit het
wijkbudget en dankzij donaties van Elan Wonen, Jumbo
Supermarkt, Friet van Piet en Echte Bakker Buis.

Bewonerscommissie : Slachthuisbuurt
Aantal woningen

: 585

Te besteden in 2013 : € 2.925,-

Samen actief
Op hemelvaartsdag hebben actieve Gouwstraat-
bewoners gezamenlijk de straat van het onkruid
ontdaan en geveegd. Er werd niet alleen gewerkt, er
werden ook sociale contacten gelegd. Dit alles ter
voorbereiding op de beplanting (betaald uit het
leefbaarheidsbudget) die op 16 juni her en der in de
straat, dan wel tegen de gevels wordt aangebracht.
Met ondersteuning van de bewonerscommissie
werd koffie en thee geschonken (betaald uit het
wijkbudget). Dankzij meerdere bewoners zijn er
plantgaten bij de gevels gekomen. Na goedkeuring
van Elan Wonen zijn er plantenrekken aangebracht.
Als het groeizaam weer blijft, komen eerdaags de
clematis, lavendel en kamperfoelie in bloei en zal
de Gouwstraat er fleurig bij staan.
Dit is een leuk voorbeeld van hoe bewoners op
eigen initiatief hun straat opfleuren.
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Zo was het …
62 jaar geleden
Vanuit de woonkamer van zijn huidige woning in
de P.C. Hooftstraat, kijkt Wim Houwen (86) uit op de
twee andere woningen die deel uitmaken van zijn Haarlemse
wooncarrière. Die begon in mei 1951 en heeft zich tot op de dag van vandaag
afgespeeld in een gebied met een straal van hooguit honderd meter.

Ga maar na: het gezin Houwen woonde van 1951 tot 1957

Heerlijke tuin

in een zogenaamde ‘duplex-woning’ in de P.C. Hooftstraat,

De heer Houwen bleef niet lang buschauffeur, maar zou

van 1957 tot 1972 in een flat aan de Eksterlaan en vanaf 1972

als verkoper van reclames op abri’s en bussen wel de

in een eengezinswoning in de P.C. Hooftstraat. “En hier

rest van zijn arbeidzame leven verbonden blijven aan

woon ik nog steeds”, vertelt de heer Houwen. “Al 62 jaar

het openbaar vervoer. Met zijn vrouw en inmiddels drie

in de Vogelenbuurt. Ik ben in Haarlem vier keer verhuisd,

kinderen, verhuisde hij in 1972 vanuit de Eksterlaan terug

meer dan een bakfiets heb ik daarbij niet nodig gehad.”

naar de P.C. Hooftstraat. “We hadden ons oog laten val
len op een grondgebonden huurwoning, die net zo prettig
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Mooie periode

bleek als we altijd al hadden gehoopt. Omdat er ook nog

Zijn eerste eigen huis (daarvoor woonde hij met zijn

eens een heerlijke tuin bij zit, zeiden mijn vrouw en ik

vrouw Jannie en hun eerste kind bij iemand in) had de

altijd tegen elkaar: we gaan hier nooit meer weg. Ja, tus

heer Houwen te danken aan de demobilisatieraad.

sen zes plankjes…”

“Geboren en getogen in Oost-Groningen, heb ik van 1946
tot eind 1948 in Nederlands-Indië gediend. Het was een

Ongelooflijk moeilijk

van de mooiste perioden van mijn leven. Na mijn dienst

Het mocht helaas niet zo zijn: lijdend aan vasculaire

tijd solliciteerde ik bij de NZH, op een functie als bus

dementie, is Jannie Houwen enkele jaren geleden opge

chauffeur. Ik werd aangenomen. Zodoende zijn we in

nomen in verpleeghuis Overspaarne. “Ik heb het daar een

Haarlem terechtgekomen. Nadat de demobilisatieraad

paar jaar lang ongelooflijk moeilijk mee gehad”, blikt de

aan wat touwtjes had getrokken, waren we de eersten

heer Houwen terug. “Er is zelfs een tijd geweest dat ik

die in de P.C. Hooftstraat kwamen wonen.”

het niet meer zag zitten. Dat is voorbij, dankzij een lieve
vriendin die ik vorig jaar in de stad heb ontmoet. Zij heeft
mijn leven weer zin gegeven. Momenteel zijn we druk
bezig met het opknappen van de tuin. Ik zeg wel eens
gekscherend tegen haar: we hebben samen nog achttien
jaar te gaan. Mijn moeder is namelijk 103 geworden, net
als haar zus, dus ik kom uit een sterk geslacht…”

‘Meer dan een bakfiets
hebben we niet nodig gehad
bij onze vier verhuizingen’

Trefpunt 55+ al vijf jaar
een succes in
Delftwijk
Op initiatief van Joke de Rijk
en Corrie Koekenbier ging in
juni 2008 de ‘Huiskamer
Delftwijk’ van start. Vijf jaar
later voorziet de ‘Huiskamergroep Trefpunt 55+’, zoals de
naam tegenwoordig luidt, nog
steeds in een grote behoefte.
Behalve door de corporaties Elan Wonen, Pré

De deelnemers aan Trefpunt 55+ heffen het glas op het vijfjarig bestaan.
Links vooraan zitten de dames Vink en Pethke. Rechts in de deuropening staan de initiatiefnemers, Joke de Rijk en Corrie Koekenbier.

Wonen en Ymere, wordt Trefpunt 55+ ook onder
steund door welzijnsorganisatie DOCK Haarlem.
Joke en Corrie leiden de wekelijkse bijeenkomsten

legt Joke uit. “Zo gaan we het vijfjarig bestaan in

in goede banen. “We zijn er destijds met opzet

juni vieren met een lunch bij Vincenzo, op het

vlak voor de zomervakantie mee begonnen”, blikt

Marsmanplein. Daar hebben we al weken zin in.”

Corrie terug. “Vooral voor alleenstaande ouderen

De ‘maandaggroep’ (zie kader) is tevreden over

is dat een eenzame periode. Dankzij Trefpunt 55+

de locatie, De Speeltuin van Delftwijk.

ontmoeten ze buurtgenoten met wie ze een praat

“Er is letterlijk en figuurlijk geen drempel om

je kunnen maken of een spelletje kunnen doen.”

eens binnen te lopen”, nodigen Joke en Corrie
wijkbewoners uit. Mevrouw Pethke, lachend:

Bijpraten

“Zolang het maar geen ruziezoekers zijn…”

Mevrouw Pethke en mevrouw Vink, deelnemers
van het eerste uur, zijn er blij mee. Beiden ver
loren jaren geleden hun partner. Dankzij Trefpunt
55+ komen ze minstens één keer per week onder

Loop eens binnen!

de mensen. “We praten eerst met z’n allen
gezellig bij, met een kopje koffie of thee erbij,

Trefpunt 55+ telt twee groepen. De ene groep komt op maandag

en doen daarna een spelletje, zoals sjoelen of

van 14.00 tot 16.00 uur bijeen in De Speeltuin van Delftwijk,

Rummikub”, vertelt mevrouw Vink.

A. van Schendelplantsoen 2 in Haarlem. De andere groep komt
donderdagmiddag bijeen in de Huiskamer van Delftwijk. Van

Nieuwe vriendschappen

14.00 tot 16.00 uur en de locatie is Generaal Spoorlaan 2c,

Dankzij Trefpunt 55+ zijn al veel nieuwe vriend

1e etage. Iets voor u? Loop dan gewoon eens binnen!

schappen ontstaan, die soms zelfs uitlopen op
gezamenlijke vakanties. Soms wordt er iets

Meer informatie

speciaals gedaan, zoals kienen, een filmvoor

Marcel Smeenk van Dock (msmeenk@dock.nl) of

stelling, een boottocht of een kerstlunch. “Daar

Joke van Camerijk van Elan Wonen (jvc@elanwonen.nl).

sparen we iedere week een klein bedragje voor”,
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‘Veel huurders beseffen
niet wat ze boven
het hoofd hangt’
De deelnemers
Grischa Lowinsky is directeur van Elan Wonen.
Cor Beerthuizen is interim-voorzitter van de bewonersraad. Hij werkt bij de T
 echnische
Dienst van KLM en woont al zijn hele leven in de Talmastraat in Heemstede.
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Grischa Lowinsky is al jaren directeur van Elan Wonen, Cor Beerthuizen is sinds kort interim-voorzitter van
de bewonersraad van de corporatie. Tijdens een dubbelinterview voor Elan Nieuws, aan de hand van twee
stellingen, blijken beiden over het algemeen op één lijn te zitten. Maar verschillen houd je natuurlijk altijd.

Stelling 1: inkomensafhankelijke huur
verhoging is geen goed instrument
om scheefwonen aan te pakken.

bovendien helemaal nergens op. Iemand in een

Cor: “Helemaal mee eens. Ik draai er niet omheen:

hij heeft, neem dat maar van mij aan, zijn handen

ik ben zelf ook scheefwoner. Maar over zes jaar

vol aan een huur van 650 euro per maand, terwijl

niet meer, want dan ga ik met pensioen. Daar

onze regering hem er te rijk voor vindt. Wat dan

komt bij dat de hoogte van de huur slechts een

wel een acceptabele inkomensgrens is? Nou,

van de factoren is om ergens te blijven wonen.

43.000 euro. Mensen die meer verdienen én in

Het woongenot wordt ook bepaald door zaken

een sociale huurwoning wonen, moet je verleiden

als de omgeving, de grootte van de tuin, het aan

om door te stromen naar een middeldure woning

tal kamers en ga zo maar door. Ik denk dan ook

die meer ruimte en kwaliteit biedt.”

niet dat inkomensafhankelijke huurverhogingen

Cor: “Maar dan moet er ook een leeftijdsgrens

veel effect zullen hebben.”

worden ingesteld. Voor jongeren die nog een hele

Grischa: “Dat kan ik lastig inschatten. Wat ik wel

wooncarrière voor de boeg hebben, is het een heel

weet, is dat er te weinig alternatieven zijn voor

ander verhaal dan voor ouderen die hun pensioen

scheefwoners. Ze worden weggepest met een

in zicht hebben.”

huurverhoging, terwijl er nauwelijks middeldure

Grischa: “Klopt. Maar we zijn het met elkaar eens

huurwoningen beschikbaar zijn en ze de finan

dat wegpesten niet de manier is.

ciering voor een koopwoning ook niet rond

Je moet scheefwoners verleiden om te verhuizen.

krijgen. De inkomensgrens van 33.600 euro slaat

En die inkomensgrens moet hoe dan ook met

sociale huurwoning met een belastbaar inkomen
van 34.000 euro is formeel een scheefwoner. Maar

Dubbelinterview

zo’n 10.000 euro omhoog. Anders krijg je straks
ook nog eens, en dat zou wel heel wrang zijn, een
probleem met de verhuur van duurdere sociale
huurwoningen.”

‘Ik durf het nog wel wat scherper te
formuleren: op het gebied van wonen vind
ik het regeringsbeleid dom en asociaal’

Stelling 2: de regering beschouwt corporaties
ten onrechte als een melkkoe.

huurwoning wonen. Terwijl met de toename van

Grischa: “Absoluut. Ook die inkomensafhankelijke

het aantal huishoudens de behoefte aan nieuwe

huurverhoging waar we het net over hadden, is

woningen alleen maar toeneemt, moeten corpora

simpelweg een belasting voor huurders. Via de

ties lijdzaam toezien hoe hun investeringskracht

verhuurdersheffing moeten corporaties het geld

zwaar wordt gereduceerd. In plaats daarvan zou

van die extra huurverhogingen afdragen aan

de regering corporaties juist moeten stimuleren

het rijk, dat op die manier de gaten in de rijks

om nieuwe woningen te bouwen. Dat zou een

begroting probeert te dichten.”

gigantische oppepper betekenen voor de bouw,

Cor: “Op het gebied van wonen is het regerings

de economie en het consumentenvertrouwen.

beleid redelijk asociaal. Door corporaties als melk

En het zou het rijk voldoende opleveren, in de

koe te misbruiken, worden in feite hun huurders

vorm van belastingen en veel minder uitkeringen.”

kaalgeplukt. Zelfs huurders die al op het bestaans

Cor: “De Woonbond probeert huurders te mobili

minimum zitten, worden daarbij niet ontzien.”

seren, maar dat lukt niet echt. Nederlanders

Grischa: “Ik durf het nog wel wat scherper te

mopperen wel, maar klimmen niet snel op de

formuleren: op het gebied van wonen vind ik het

barricaden.”

regeringsbeleid dom en asociaal. Het is van de

Grischa: “Veel huurders realiseren zich nog niet

zotte dat met de verhuurdersheffing via corpora

wat ze de komende jaren boven het hoofd hangt.

ties uitgerekend geld wordt weggehaald bij men

Als dat wel het geval was, zou het Malieveld

sen met een beperkt inkomen die in een sociale

binnen de kortste keren volstromen.”
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Puzzel
Horizontaal
1 jaargetijde 6 schaakstuk 9 stang 13 nu 18 muziekhulde 19 zeegod 21 oude lengtemaat 23 honingdrank 24 muziek
instrument 26 riv. in Spanje 27 klap 28 meervoud 29 wreed heerser 31 deel v.h. lichaam 33 vis 34 afslagplaats bij golf
36 loopvogel 38 soort hert 39 prediker 41 ernstig 44 Europeaan 45 wandelplaats 47 mestvocht 48 deel v.e. trap
49 groot mens 51 dierengeluid 52 Romanum Imperium 54 mop 56 bewijsstuk 59 slotwoord 62 rolprent 65 ont
kenning 67 fijn glaswerk 69 schenking 71 takje 73 zangstuk 75 grond om boerderij 76 beddengoed 77 persoon
78 oevergewas 79 circa 80 korte tijd 82 pl. in Duitsland 84 tijding 86 op de wijze van 88 voorzetsel 89 vleesnat
90 meningsverschil 92 tuinkamer 93 balletrokje 94 puree 95 man van adel.
Verticaal
2 trekdier 3 korte notitie 4 roem 5 mannelijk dier 6 bloem 7 gravin van Holland 8 grondsoort 10 weegtoestel
11 mager 12 tussenruimte 13 gemoedsstemming 14 een zekere 15 slachtoffer 16 boom 17 soort 20 scheepsschade
22 watering 25 schik 26 droogvloer 28 afgemat 30 opschudding 32 in memoriam 35 water in Friesland 37 verkeerd
39 monster 40 bloot 42 neerslag 43 reeks 46 houding 50 nachtvogel 53 hartige hap 54 scheepstouw 55 bonus
56 teer 57 aanleg 58 geestdrift 59 levenslucht 60 vorstendom 61 uit naam van 62 slotstuk 63 maand 64 wondvocht
66 jaartelling 68 titel 70 blijkens de akten 72 keurig 74 liefdesgod 78 wedren 81 tijdstip 83 kilte 85 strafwerktuig
87 deksel 89 dierengeluid 91 buisverlichting.
1
1
17
17

22

21
21

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

18
18
22
22

29
29

11
11

12
12

13
13

24
24

30
30

31
31

38
38

25
25

32
32

26
26

16
16

34
34

40
40

46
46

27
27

41
41

47
47

36
36

42
42

43
43

48
48

49
49

55
55
67
67

73
73

74
74

79
79

80
80

37
37
44
44

50
50
52
52

54
54
66
66

28
28

35
35

51
51

65
65

15
15

20
20

33
33

39
39

53
53

14
14

19
19
23
23

45
45

10
10

56
56

57
57

58
58

59
59

68
68

60
60

61
61

69
69

75
75
82
82

63
63

70
70

76
76

81
81

62
62

71
71

77
77

83
83

84
84

89
89
93
93

72
72

78
78

85
85

86
86

87
87

88
88

90
90

92
92

64
64

91
91

94
94

95
95

© www.puzzelpro.nl
© www.puzzelpro.nl
6
6

81
81

10
10

78
78

1
1

59
59

20
20

94
94

13
13

64
64

32
32

39
39

53
53

68
68

72
72

44
44

93
93

51
51

56
56

48
48

11
11

95
95

62
62

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

De oplossing van de sudoku in Elan Nieuws voorjaar 2013 was: 39124.
De heer Wallenburg uit Haarlem won de Elan Wonen-taart.
Stuur de oplossing van deze puzzel vóór 15 augustus naar Elan Wonen, Postbus 1646, 2003 BR Haarlem. Mailen mag
natuurlijk ook: mail@elanwonen.nl. Ook dit keer krijgt de winnaar een smakelijke taart thuisbezorgd.

Info & Tips
Woning gevonden? Schrijf u direct opnieuw in!
Natuurlijk bent u nu heel blij met uw woning. Bedenk

Niet tevreden? Laat het ons weten!

echter dat u wel moet zijn ingeschreven bij de Woon

Wij willen het graag weten als u ergens onte

service, als u op termijn een andere woning wilt

vreden over bent, want dan kunnen wij daar

(groter of kleiner). Omdat er een wachttijd is, is het

voor een goede oplossing zoeken. De meeste

verstandig om u zo snel mogelijk in te laten schrijven.

klachten die bij ons binnenkomen, hebben te
maken met onderhoud of renovatie, de huur
prijs, de huurbetaling en onze dienstverlening.
In onze folder ‘Niet tevreden? Laat het ons
weten!’ leest u hoe wij omgaan met klachten.
U kunt de folder downloaden van onze website

Waterbespaartip

www.elanwonen.nl.

Draai de kraan dicht tijdens het
scheren en tandenpoetsen.
U bespaart dan vele liters water!
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Nieuw telefoonnummer of
e-mailadres? Geef het door!
Voorkom verstopping afvoeren

Bij het afsluiten van uw huurover

Als u iedere maand een half kopje soda in een

eenkomst noteren wij onder andere

halve liter (heet) water door de gootsteen giet, voorkomt u

uw telefoonnummer en uw e-mail

verstopping. De leiding wordt hierdoor namelijk van binnen

adres. Zijn deze gegevens gewijzigd?

ontvet, waardoor de kans op verstopping afneemt.

Geef het ons door. Handig voor u én
voor ons!

Ontluchten en bijvullen cv-installatie

E-nieuwsbrief ontvangen?

Het blijft een lastig klusje, maar op onze
website staan duidelijke instructiefilmpjes over

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van

het ontluchten en bijvullen van de cv-installatie.
Kijk onder IK HUUR > Onderhoud & Reparatie >

U kunt zich aanmelden voor onze e-nieuws

Woontips > cv en waterleidingen.

onderwerpen zoals nieuwsberichten, jaar

de activiteiten van Elan Wonen? Dat kan!
brief. Geef uw interesse voor een of meerdere
verslagen en vrijesectorhuurwoningen aan
op www.elanwonen.nl. U vindt de aan
meldbutton direct op de homepage.

Bewonersinformatie
Elan Wonen

Regionale Geschillencommissie

Postbus 1646 2003 BR Haarlem

Antwoordnummer 1872 2000 WC Haarlem

Meesterlottelaan 301 2012 JJ Haarlem
Tel.:

(023) 515 98 59

Fax:

(023) 532 31 24

E-mail: mail@elanwonen.nl
Web:

www.elanwonen.nl

Openingstijden
Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Folders
Elan Wonen heeft folders over diverse onderwerpen.
Kijk op onze website www.elanwonen.nl onder
Nieuws & Publicaties.

Legitimatiebewijs
Wil iemand uw woning in, vraag dan altijd om een
legitimatiebewijs. Medewerkers van Elan Wonen
zijn verplicht om hun legitimatiebewijs te tonen als

Verbinding met openbaar vervoer

u daarom vraagt. Medewerkers van bedrijven die

Ons kantoor aan de Meesterlottelaan 301 is

voor ons werken, hebben ook een legitimatiebewijs

bereikbaar met bus 140 (halte Dreef) en de

bij zich waaruit blijkt dat zij voor het betreffende

bussen 50, 51 en 90 (halte Florapark).

bedrijf werken. Vertrouwt u het niet? Bel ons!

Reparatieverzoeken

Telefoonnummer (023) 515 98 59.

Reparatieverzoeken kunt u telefonisch melden

wijkantenne@elanwonen.nl

tijdens de openingstijden via telefoonnummer

Naar dit e-mailadres kunt u suggesties en ideeën

(023) 515 98 59 (keuzetoets 1). Mailen kan ook:

voor leefbaarheid (in uw buurt) mailen.

servicedienst@elanwonen.nl.

Hier kunt u ook woonfraude en onrechtmatige

Storingen aan cv-ketel

bewoning melden.

Storingen aan de cv-ketel die eigendom is van

Regelmatig te huur!

Elan Wonen, kunt u direct melden aan de installateur

Elan Wonen heeft regelmatig woningen te huur die

(zie hiervoor de sticker op het apparaat).

u direct kunt huren. Dit zijn woningen in de vrije

Verstopping riolering
Is uw riolering verstopt? U kunt direct contact opnemen met Kennemer Rioolservice (023) 539 70 30.

Calamiteiten
Belt u Elan Wonen buiten de openingstijden, dan
wordt u automatisch doorverbonden met de Meld
kamer. Uiterste noodgevallen zoals gesprongen
waterleidingen, elektriciteitsstoringen, inbraak e.d.
kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week melden.
De Meldkamer regelt dat zo spoedig mogelijk
contact met u wordt opgenomen om het
probleem te verhelpen.

Woonservice
0900 - 0 400 800 (10 cent per minuut)
www.mijnwoonservice.nl

huursector. Heeft u interesse in een woning in het
duurdere segment? Kijk dan op www.elanwonen.nl
> ik zoek > vrijesectorhuurwoningen.

Ideeën zijn welkom
Wij ontvangen graag onderwerpen en tips voor
Elan Nieuws. U kunt u ook aanmelden voor de
rubrieken ‘Even binnenkijken bij …’, ‘In de spotlight’ en ‘Zo was het … jaar geleden’. U kunt
mailen naar mail@elanwonen.nl.

Attentie
Wij vergoeden nooit reparaties,
waarvoor wij zelf geen opdracht hebben gegeven. Neem
dus altijd contact op met onze
Servicedienst en bel nooit zelf
een loodgieter of aannemer.

