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In de spotlight: Gloria Forchie
Startschot Watt voor Watt
Gratis verhuiscoach voor oudere huurders

w

Omslagfoto:
Gloria Forchie met op de achtergrond Boerhaavewijk.
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Jaar van de waarheid

	Ondernemingsplan ‘Met het oog op de
klant’
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In veel opzichten wordt 2013 het jaar van de waarheid. Voor de rege-
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wensen voldoet. Ik heb op mijn vaste plek in Elan Nieuws al vaker
gesproken over onze regering, die corporaties – en daarmee de huurders – vooral als melkkoe schijnt te zien. In combinatie met de eco
nomische crisis en het ineenstorten van de woningmarkt, heeft dat
ervoor gezorgd dat zowel de doorstroming als de bouw van woningen
grotendeels tot stilstand is gekomen. Hopelijk zorgt druk uit de
samenleving ervoor dat het kabinet zijn plannen nog bijstelt.
Ook Elan Wonen heeft haar woningbouwprogramma moeten aan
passen. Het huidige corporatie- en huurbeleid van de overheid én de
beperktere financieringsmogelijkheden halen een streep door onze
plannen om jaarlijks nieuwe woningen voor mensen met een middeninkomen toe te voegen aan onze voorraad. In afwachting van betere
tijden (lees: aanpassing van het overheidsbeleid, bijvoorbeeld
door investeringen in woningbouw juist te stimuleren!) moeten we
keuzes maken. Bijvoorbeeld in de J.J. Hamelinkstraat in de Slachthuisbuurt. Door alle heffingen en beperkingen die op ons afkomen, is
sloop/nieuwbouw van de portiekflats daar financieel voorlopig niet
haalbaar. Dat betekent niet dat we de huurders en hun buurt aan hun
lot overlaten. Integendeel, in de wetenschap dat het ooit van sloop/
nieuwbouw gaat komen, kiezen we voor een tusseninvestering, die
ervoor zorgt dat portiekflats de komende jaren aantrekkelijk blijven
voor bestaande en nieuwe huurders.

Bericht van de bewonersraad: Huuralarm 25

In 2013 zal duidelijk worden of corporaties als Elan Wonen alsnog

Puzzel
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de financiële ruimte krijgen om te investeren in nieuwe woningen.

Info & Tips
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Ons aanbod van een blijvend gevarieerd en betaalbaar woningbestand

Bewonersinformatie
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hangt daarvan af.
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Tot slot iets heel anders (en toch ook weer niet): ik ben trots op het
nieuwe ondernemingsplan van Elan Wonen dat sinds 1 januari van
kracht is en dat drie crisisbestendige kernwaarden heeft die onze
klanten, u, onze huurders, nadrukkelijk centraal stelt:
klantgedreven, betrouwbaar en toekomstgericht.
‘Jaar van de waarheid’ of niet, we gaan
in 2013 onverstoorbaar voor u en toekomstige bewoners aan de slag om
het ondernemingsplan vol elan in de
praktijk te brengen.

redactie van tevoren in kennis is gesteld.

Grischa Lowinsky
Elan Nieuws wordt gedrukt op papier met
het FSC-keurmerk

directeur

Ondernemingsplan

‘Met het oog
op de klant’
In januari heeft Elan Wonen het ondernemingsplan
‘Met het oog op de klant: 2013 - 2017’ uitgebracht.

Waarom een ondernemingsplan?

Uitdagingen

Elan Wonen heeft een beleidscyclus van vijf jaar.

Directeur Grischa Lowinsky: “Met enthousiasme

De start van een nieuwe beleidsperiode is een

willen wij in de komende periode veel uitdagingen

moment van bezinning. Door de waan van de

oppakken. Wij gaan ervan uit dat daarvoor vol-

dag even opzij te zetten, komt er ruimte om na

doende ruimte beschikbaar blijft. Wel moeten

te denken over kernvragen als ‘zijn we nog met

we als gevolg van recessie en kabinetsbeleid

de juiste zaken bezig?’ en ‘doen we de dingen

scherpere keuzes maken. Het is daarom belang-

nog goed?’ Om de antwoorden op deze vragen

rijk om goed te weten wat onze klanten van ons

te vinden, heeft Elan Wonen intern en extern

verwachten. Altijd staan onze ogen en oren open

allerlei zaken afgestemd. Het ondernemingsplan

voor het oppakken van hun signalen. Ook zoeken

biedt ons en onze medewerkers duidelijke 

we klanten bewust op om naar ze te luisteren.”

doelen en daarmee houvast bij het nemen van
investeringsbesluiten en het maken van dagelijkse
keuzes. Tevens biedt het document tot en met
2017 gelegenheid om de keuzes, mogelijkheden,

Op onze website www.elanwonen.nl kunt u

beperkingen en verwachtingen van Elan Wonen

het ondernemingsplan inzien en downloaden.

te delen met belanghouders en samenwerkingspartners.
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Bliksemstage groep 8
De Wadden
Ze hadden er zin in, de zes leerlingen uit groep 8 van basisschool De Wadden uit de Haarlemse Molenwijk. Een bliksemstage bij woningcorporatie Elan Wonen is natuurlijk spannender dan een ochtendje rekenen, taal en aardrijkskunde. Zeker
als je weet dat je op bezoek gaat bij een directeur.

Maar er stond meer op de agenda van de bliksemstage.
Zo kregen de leerlingen van de receptioniste uitleg over
haar werkzaamheden, maakten ze bij de afdeling
Marketing een ‘moodboard’ voor een nieuwbouwplan
voor senioren of gezinnen en bekeken ze de Elan Wonenservicebus van binnen. Hierna mochten ze zelf met
hamers en spijkers een timmerwerkje maken.
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Opruimactiedag
Tijdens het bezoek aan de afdeling Wijken & Buurten
ontstond een levendige discussie over overlast en leefbaarheid in de wijk. Wijkcoach José de Cock vond de
kinderen enorm betrokken bij hun wijk. “Ons bewonersparticipatiebeleid richt zich voornamelijk op volwassenen,
maar de input die we van de kinderen kregen, was heel
verrassend.” Aan het eind van de discussie mochten de
kinderen met monopolygeld ‘stemmen’ voor een wijkbudgetproject dat Elan Wonen in 2013 gaat uitvoeren in
Molenwijk. Het werd de ‘opruimactiedag’. Maar ook het
idee van Tijm om een ‘blikjesvangnet’ bij het bruggetje
te plaatsen wordt toegekend.

Wat is een bliksemstage?
Bliksemstages zijn een initiatief van JINC. Deze organisatie laat leerlingen
uit wijken die een sociaaleconomische impuls kunnen gebruiken, al op jonge leeftijd kennismaken met het bedrijfsleven. JINC vormt de schakel tussen de scholen
en de ‘bliksemstagebedrijven’. Voor basisschoolleerlingen maken bliksemstages
onderdeel uit van de voorbereiding op de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Het bezoek wordt in de klas voorbereid. Er is speciaal lesmateriaal beschikbaar, waarmee de leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over beroepen
die bij hen passen. Na afloop van de bliksemstage schrijven de leerlingen een verslag over het bedrijfsbezoek.

Buurtbemiddeling:

‘Samen om de tafel,
met een luisterend oor erbij’
Een goede buur is beter dan een verre vriend.
Dat spreekwoord staat anno 2013 nog steeds
als een huis. Sommige mensen kunnen
erover meepraten: of het nu om kleine
irritaties of een groot meningsverschil gaat,
hun relatie met de buren is ernstig verstoord.
In veel gevallen kan Buurtbemiddeling de kou
uit de lucht halen en de sfeer in de buurt
sterk verbeteren. Dankzij financiering door
onder andere Elan Wonen, kan Buurtbemiddeling gratis worden aangeboden aan alle
inwoners van Haarlem en Heemstede.

Harde muziek. Hondengeblaf. Overhangende

Coördinator Buurtbemiddeling Mary van der Drift.

takken. Vuilniszakken die te vroeg buiten worden
gezet. Er zijn wel duizend redenen waardoor de

een luisterend oor. Ten slotte volgt nog een

relatie met de buren verstoord kan raken. “Aan

gezamenlijk gesprek op neutraal terrein.”

veel problemen ligt gebrekkige communicatie ten
grondslag”, vertelt Mary van der Drift, coördinator

Kou uit de lucht

Buurtbemiddeling van MeerWaarde. “Mensen

In verreweg de meeste gevallen is de kou uit

praten niet of niet goed met elkaar. Een kleine

de lucht na het gezamenlijke gesprek. Als beide

irritatie kan daardoor uitgroeien tot iets groots.

partijen er prijs op stellen, worden eventuele
afspraken schriftelijk vastgelegd. “Buurt

In goede banen

bemiddeling is onafhankelijk en onpartijdig”,

MeerWaarde wordt onder andere door de ge-

benadrukt Mary. “Ondersteund door de bemidde-

meenten, de politie en Elan Wonen ingeschakeld

laars, moeten de buren er zelf samen uit zien te

om de Buurtbemiddeling in goede banen te lei-

komen. Vaak lukt dat, door eindelijk samen om

den. Daarbij is een sleutelrol weggelegd

de tafel te gaan, met een luisterend oor erbij.”

voor Mary. “Na een melding neem ik altijd eerst
contact op met de betrokken partijen”, licht ze
de procedure toe. “Nadat ik de situatie met hen

Hoe schakelt u Buurtbemiddeling in?

heb besproken, schakel ik onze vrijwillige buurt

In Haarlem werd vorig jaar 130 keer een beroep gedaan

bemiddelaars in. In Heemstede hebben we er 8, in

op Buurtbemiddeling, in Heemstede 15 keer.

Haarlem 28. Met z’n tweeën gaan ze eerst langs

Wilt u Buurtbemiddeling inschakelen, dan kunt u bellen:

bij de mensen die aan de bel hebben getrokken en

telefoonnummer: (023) 569 88 83. Mailen kan ook:

daarna bij de buren. In die gesprekken bieden de

buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.

onpartijdige buurtbemiddelaars in de eerste plaats
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‘Woonduurbeloning’
voor trouwe huurders
Woonduurbeloning, taart én een toespraak van directeur
Grischa Lowinsky. Daarop werden vijftien trouwe huurders
van Elan Wonen op donderdag 15 november 2012 getrakteerd
in het kantoor van de woningcorporatie aan de Meesterlottelaan in Haarlem.

den betaald in de huurkantoortjes die de corporaties in hun wijken hadden. Mevrouw Barhorst-van
der Hoff uit de Van Beresteynstraat in Haarlem
heeft haar allereerste en al flink vergeelde huurcontract uit 1962 meegebracht. “Kijk, we moesten
toen een soort borg van 25 gulden én 1 gulden inschrijfgeld betalen. En de huur bedroeg 11 gulden

6

Het is bij Elan Wonen uitgegroeid tot een mooie

per week.”

traditie. Eén keer per jaar worden alle huurders

Een paar tafels verderop delen de heer en

in het zonnetje gezet die een bijzondere mijlpaal

mevrouw Burgstede uit de Dr. J.R. Thorbeckelaan

bereiken: ze zijn dit jaar op de kop af vijftig jaar

in Heemstede hun mooie ‘woonherinneringen’

huurder van Elan Wonen*. “Daar zijn we trots

met het echtpaar Hamelijnck uit de P.C. Hooft-

op”, verzekert Lowinsky. “En ik weet zeker dat

straat in Haarlem. “We zijn in die straat begonnen

veel bedrijven en organisaties jaloers op ons zijn.

in een duplexwoning en zeven jaar later met hulp

We prijzen ons gelukkig met zulke trouwe klan-

van de hele buurt verhuisd naar een veel

ten die al vijftig jaar een constante factor zijn in

ruimere eengezinswoning aan de overkant”,

buurten en wijken en op wie wij heel zuinig zijn.”

vertelt mevrouw Hamelijnck. “En daar wonen
we nog steeds, met heel veel plezier.”

Huurkantoortjes
Gezamenlijk worden herinneringen opgehaald,

Duplexwoningen

aan de tijd dat de huur wekelijks cash moest wor-

Voor de goede orde: duplexwoningen waren
woningen met twee voordeuren waarin twee
gezinnen woonden. “Het was de bedoeling dat
er ooit, als de woningnood voorbij was, één ruime
eengezinswoning van zou worden gemaakt”, weet
de heer Burgstede. “Maar in de P.C. Hooftstraat
is dat nooit gebeurd”, valt mevrouw Hamelijnck
hem bij. “Het zijn volgens mij de laatste duplexwoningen in Haarlem. Klein, maar heel geschikt
voor mensen die in hun eentje wonen.”
Bijzonder is de lange lijst die de 86-jarige heer Bak
uit de Roemer Visscherstraat heeft meegenomen.

* Of van een van de corporaties die in de loop der jaren
zijn opgegaan in Elan Wonen, zoals ‘Onze Woning’
en de ‘Coöperatieve Woningbouwvereniging voor
Gemeentepersoneel’.

7
Directeur Grischa Lowinsky in gesprek met twee bewoonsters.

‘We prijzen ons gelukkig
met zulke trouwe klanten’

“Het zijn alle verbeteringen die ik in de loop der
jaren heb aangebracht in en aan de woning, bijvoorbeeld op het gebied van comfort en veiligheid.
Mede daardoor wonen mijn vrouw ik er na vijftig
jaar nog steeds naar volle tevredenheid.”

Maatwerk
Diverse aanwezigen informeren bij de directeur
naar de service Maatwerk, die onlangs is uitgebreid. “Het biedt 75-plussers in een (eengezins-)
woning en/of een woning die alleen met een trap
bereikbaar is, nu ook de mogelijkheid om zonder
huurverhoging te verhuizen naar een passende
woning waar ze nog jaren op comfortabele wijze
zelfstandig kunnen wonen”, legt hij uit. “Een heel
goed initiatief”, prijst een van de trouwe huurders.

Zo was het …
61 jaar geleden
Geertje van Wallinga-Tollenaar was 25 jaar toen
ze in augustus 1951 samen met haar man en twee kinderen een net
opgeleverde vierkamerflat aan de Haarlemse Eksterlaan betrok. Ruim 61 jaar
later woont ze er nog steeds, vastbesloten om er op z’n minst de 90 te halen.
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Het plafond in de woonkamer begint een beetje af te

Brief aan Prins Bernhard

bladderen. “Dat is het enige wat me een beetje zorgen

We hebben in deze rubriek al vaker geschreven over de

baart”, verzucht mevrouw Van Wallinga, met een schuine

woningnood die ook Haarlem in de eerste decennia na

blik omhoog. “Ik laat het maar liever zo, in de hoop dat

de Tweede Wereldoorlog teisterde. Voor ze naar de

het plafond het houdt. Want als ik het laat repareren en

Eksterlaan verhuisde, woonde mevrouw Van Wallinga

stuken moet m’n hele woonkamer natuurlijk overhoop

met haar man en twee kinderen bij haar moeder in. “Mijn

worden gehaald.”

man had in Nederlands-Indië gediend. We werden in eerste

Sinds haar man elf jaar geleden op 77-jarige leeftijd

instantie uitgeloot voor een huurwoning. Nadat we een

overleed, woont mevrouw Van Wallinga alleen in het

brief aan Prins Bernhard hadden geschreven, kwamen we

appartement aan de Eksterlaan. Haar drie kinderen ver

alsnog in aanmerking.” De huur, ƒ 6,90 (exclusief de

lieten het huis uiteraard al veel eerder. “We hebben wel

huur van de geiser), moest w
 ekelijks cash worden betaald

eens overwogen om te verhuizen, bijvoorbeeld naar een

in een klein, stenen gebouwtje waar mevrouw Van

huis met een tuin”, blikt ze terug. “Maar als puntje bij

Wallinga nog steeds op uitkijkt. “We hebben hier altijd

paaltje kwam, wilden we hier toch niet weg. Daar komt

heerlijk gewoond”, resumeert mevrouw Van Wallinga. “Ik

bij dat we in het weekend vaak te vinden waren op de

kijk terug op een mooi leven, mede dankzij deze fijne wo-

Veluwe, waar we een stacaravan en alle ruimte hadden.”

ning. En fijne buurt: de scholen, de sportvelden, de winkels, de kerk… A
 lles is op loopafstand.
Nog drie jaar, dan ben ik 90.
Bij leven en welzijn hoop ik
dat ik hier dan nog steeds woon, in
deze flat met al zijn herinneringen.”

‘Ik kijk terug op een
mooi leven, mede dankzij deze fijne w
 oning’

Elan Energie BV gaat Hof van Dumont van energie voorzien

Ymere en Elan Wonen realiseren
energiezuinige huurwoningen

Jacco Dekker (l) ontwikkelingsmanager Ymere en Arend Mol, adjunct-directeur ElanWonen, bij de artist impression van het Hof van Dumont.

Elan Wonen heeft op donderdag 10 januari 2013 getekend voor de afname van 40 nog door
Ymere te bouwen huurappartementen. Het complex, het Hof van Dumont geheten, maakt
onderdeel uit van de nieuwbouw langs de Schipholweg in Haarlem. Na de bouw door Ymere
wordt Elan Wonen de eigenaar en verhuurder van deze 40 appartementen.

Bijzonder is dat Elan Wonen niet alleen verhuur-

natuurlijk goed voor het milieu. Mede dankzij

der maar óók energieleverancier wordt. Bewoners

een rijkssubsidie voor de WKO kan er energie

nemen straks energie af van Elan Energie BV.

zuiniger gebouwd worden dan wettelijk bepaald.

Ymere en Elan Wonen hebben bij de ontwikkeling

“Op dit moment levert Elan Energie BV al

van het Hof van Dumont nauw samengewerkt.

energie aan 80 woningen aan de Nederlandlaan”,

Een van de resultaten hiervan is dat het nieuw-

aldus adjunct-directeur Arend Mol van Elan

bouwcomplex wordt verwarmd en gekoeld met

Wonen. “Met de nieuwbouw aan de Schipholweg

een installatie voor warmte-koudeopslag (WKO)

komen daar nu 99 woningen bij.”

die door Elan Wonen wordt geëxploiteerd.

Hof van Dumont
Energiezuiniger

De appartementen voor Elan Wonen behoren tot

Bij WKO wordt in de zomer warmte en in de

het Hof van Dumont, dat eind 2014 wordt opge-

winter koude in de bodem opgeslagen. Deze

leverd. Van de 40 appartementen vallen er 36 in

techniek wordt gebruikt om een pand ’s winters

de categorie ‘sociale huur’ en 4 in de vrije sector.

te verwarmen en ’s zomers te koelen, wat veel

De overige 59 woningen van Ymere zijn bestemd

comfort oplevert. Bovendien is het systeem

voor sociale huur, vrije sector huur en koop.
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Energiebesparende maatregelen:

‘Nooit meer een koude
nek op de bank’
Op initiatief van het Energieteam van Elan Wonen, werd bij een aantal woningen in de Javalaan in Heemstede eind vorig jaar planmatig onderhoud gecombineerd met de toepassing van enkele energiebesparende
maatregelen. Jan en An Kerzaan zijn tevreden over het resultaat: per saldo levert het ze lagere woonlasten op.
En het binnenklimaat in hun hoekwoning is een stuk aangenamer geworden.
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De spouwen in de buitenmuren waren overdag

Besparing op energiekosten

geïsoleerd door ze te vullen met miljoenen korrels

Normaal, voegt Jan eraan toe, stond de kachel flink

van geëxpandeerd polystyreen. ’s Avonds, op de

te loeien, zeker als het buiten vroor. Het resulteer-

bank voor de televisie, merkten Jan en An het met-

de in een energierekening van bijna 250 euro per

een. “Die bank staat tegen de muur aan de west-

maand. “Afhankelijk van ons stookgedrag wordt

kant, waar de wind vol op staat want we hebben

dat naar verwachting 20 tot 35 euro per maand

een hoekwoning”, legt Jan (56) uit. “Behaaglijk

minder”, weet Jan. “Niet alleen de b
 uitenmuren

was het nooit in de woonkamer. We hadden altijd

zijn geïsoleerd, ook het enkel glas is vervangen

een koude nek als we op de bank zaten. Die avond

door HR++-beglazing. Die investeringen heeft Elan

keken we elkaar verbaasd aan. Er sloeg geen kou

Wonen deels verrekend in een huurverhoging.

meer door de muur. Het was lekker warm in de

Maar die verhoging wordt ruimschoots goedge-

kamer. En dat terwijl het buiten koud was en de

maakt door de besparing op de energiekosten.”

kachel op een laag pitje stond.”

Dikke pluim
Jan omschrijft zichzelf als ‘een kritische huurder’.
Lachend: “Daar sta ik bij Elan Wonen ook om
bekend.” Een dikke pluim voor de aannemer,
Logchies Renovatie & Onderhoud, is dan ook dat
het echtpaar zeer tevreden is over de manier
waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Behaaglijk
Projecten als in de Javalaan waarbij tijdens het
onderhoud wordt geïsoleerd, kunnen doorgang
vinden als minimaal 70 procent van de betrokken
huurders akkoord gaat met de isolatieplannen en
de bijbehorende huurverhoging. “Doen”, is het
advies van Jan aan medehuurders die in de toekomst aan de beurt zijn. “Het is goed voor je
portemonnee en voor het milieu.” Op de bank
rekt hij zich behaaglijk uit. Buiten is het waterAn en Jan Kerzaan.

koud. Binnen staat de kachel op een laag pitje.
“Koffie?”, vraagt An.

Brandweeroefening in Nieuw Meerwijk
Een in brand gevlogen scootmobiel was de ‘oorzaak’ van de brand in Nieuw Meerwijk aan de Briandlaan
in Haarlem. Eind december hield de vrijwillige brandweer Haarlem-Oost een oefening in het wooncomplex
van woningcorporatie Elan Wonen.

Twee brandweerauto’s en twaalf brandweer
mannen waren uitgerukt om de brand te blussen.
Oefenleider Rob de Boo was tevreden over het
verloop van de oefening. “Dertien bewoners
deden vrijwillig mee aan de oefening. Alles is
gegaan volgens plan. Vooral de medewerking van
de bewoners op de eerste verdieping was fijn.”

Rookontwikkeling
Het was voor de hulpverleners een behoorlijke klus
om alle dertien bewoners te evacueren. Niet alleen
waren ze in de lange gang gedesoriënteerd door
de hevige rookontwikkeling, ook was een aantal
bewoners slecht ter been. Maar de hulpverleners
kregen iedereen tijdig op een veilige plek.

Ideaal gebouw
In het voorjaar bracht de vrijwillige brandweer
Haarlem-Oost al een bezoek aan Nieuw Meerwijk.
“Dit gebouw uit de jaren zeventig voldoet aan alle
huidige brandweereisen”, aldus Rob. “Door de
brandscheidingen, branddeuren en beweg
wijzering, is het een ideaal gebouw om te oefenen.”

Spectaculair
Mevrouw Wiedijk, bewoonster van Nieuw Meerwijk, vond de brandweeroefening spectaculair. “Je
ziet dit soort oefeningen wel eens op televisie, maar
nu zat ik er zelf midden in. Dat is weer eens iets
anders dan een avondje kaarten of voor de buis!”

Kijk op www.brandweerhaarlemoost.nl voor
meer brandweernieuws.
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Interview met ‘servicekostenexperts’ van Elan Wonen

‘Lagere servicekosten 
zouden ten koste gaan
van de kwaliteit’

12

De servicekosten kunnen omlaag. Dat was in oktober 2012 de
belangrijkste, enigszins voorspelbare conclusie uit een onderzoek van de Woonbond onder huurders. Elan Wonen vindt het
een uitstekende zaak dat corporaties op die manier scherp
worden gehouden. “Maar bij ons zit er geen lucht in”, ver
zekeren Leny Dammers en Cor Hoogland. “Huurders van
Elan Wonen betalen servicekosten met een optimale prijskwaliteitverhouding, daar zijn we dag in dag uit voor in touw.”

trappenhuis en een tuin. “Een goed voorbeeld is
woontoren De Komeet in IJmuiden, een flat met
zestig a ppartementen”, legt Leny uit. “Anders dan
bij een rijtjeshuis met een tuintje is er sprake van
een gezamenlijke entree en een trappenhuis. Die
moeten worden schoongehouden. Verder moeten
de ramen regelmatig worden gelapt en is er een
gezamenlijk dakterras dat, net als het groen rond
De Komeet, moet worden onderhouden. Daar

Leny werkt op de Huuradministratie van

huren we een hoveniersbedrijf voor in. In dit geval

Elan Wonen en Cor is ‘beleidsmedewerker

zijn er zestig huurders. De kosten die we jaarlijks

onderhoud’. Hun totaal verschillende functies

maken om De Komeet schoon en mooi te houden,

hebben één groot raakvlak: de servicekosten die

worden daarom gedeeld door zestig.”

Elan Wonen aan ongeveer een derde van haar
huurders in rekening brengt. Daarbij moet

Zo scherp mogelijk

worden gedacht aan mensen die in een flat of

Getuige het onderzoek van de Woonbond denken

complex wonen met gezamenlijke binnen- en buitenruimten,
zoals een hal, een

veel huurders dat de servicekosten omlaag
kunnen. Dat zou betekenen dat verhuurders
diensten en producten te duur inkopen. “Bij Elan
Wonen is dat absoluut niet het geval”, verzekert
Cor. “Het is voor ons bijna een sport om alle
diensten en producten zo scherp mogelijk in te
kopen. Daarbij waken we wel over de kwaliteit.
Voor het schoonmaken van een wooncomplex,
inclusief het lappen van de ramen, vragen we
altijd offertes aan bij meerdere bedrijven. Of het
nu om een hovenier of een schoonmaakbedrijf
gaat, we streven naar een optimale prijskwaliteitverhouding: een bedrijf dat de opdracht
zo goed mogelijk uitvoert, tegen een zo scherp
mogelijke prijs.”

Interview
Wat zijn servicekosten?
Servicekosten zijn alle kosten die de
verhuurder, in dit geval Elan Wonen,
boven op de kale (netto) huur aan de
huurder in r ekening kan brengen. De
servicekosten moeten duidelijk gescheiden zijn van de kale huur in het
huurcontract. O
 nder servicekosten
vallen de kosten voor het gebruik
van energie en water en de overige
afgesproken kosten, z oals het schoonhouden van gemeenschappelijke
ruimten, de kosten van de huismeester of het onderhoud van een gemeen
schappelijke tuin.
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Leny Dammers en Cor Hoogland

Complexe energiemarkt

De verdeelsleutel is gebaseerd op de warmte

Dat geldt ook voor verreweg de grootste service-

meter waarmee ieder appartement is uitgerust.

kostenpost: energie. Leny: “Ook daarbij hebben

Leny: “Op die manier betaalt elke huurder

we uitsluitend het belang van onze huurders voor

voor zijn eigen warmteverbruik.”

ogen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze zo
weinig mogelijk betalen voor elektriciteit en gas?”

Gedetailleerd overzicht

Cor: “Dat hebben we uitbesteed aan een ge

Elk jaar krijgen huurders van Elan Wonen voor

specialiseerd bureau, want de energiemarkt is

1 juli een gedetailleerd overzicht van de service-

ontzettend complex. Het resultaat is dat Elan

kosten die het jaar ervoor zijn gemaakt.

Wonen zich heeft aangesloten bij een inkoop

Dat levert wel eens discussies op, vooral over

collectief dat gas en elektriciteit een stuk goed

de energiekosten. Leny: “We hebben niets te

koper kan inkopen dan wij dit kunnen doen.”

verbergen, verrekenen alles zo eerlijk en open

Anders dan bij de kosten die een hovenier of

mogelijk, dus wie dat wil mag bij mij de contracten

schoonmaakbedrijf maakt, worden de energie-

en nota’s in komen kijken.”

kosten niet gedeeld door het aantal huurders.

Gratis verhuiscoach
voor oudere huurders
Verhuizen op latere leeftijd is op alle
vlakken behoorlijk ingrijpend. Maar
huurders van woningcorporatie
Elan Wonen kunnen vanaf 1 januari
verhuizen met behulp van
een ‘verhuiscoach’. Samen met
Kontext, Dock, Promink, Welzijn
Heemstede en de Vrijwilligerscentrale
Haarlem en Heemstede, heeft de
woningcorporatie acht vrijwilligers
opgeleid tot verhuiscoach.
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Medewerkers van de afdeling Wonen bij Elan

een aantal voorwaarden voldoen. Hij/zij is

Wonen ontmoeten regelmatig 65+-huurders

ouder dan 65 jaar, is woonachtig in Haarlem

die graag anders willen wonen maar niemand

of Heemstede en heeft in het eigen netwerk

hebben die hen daarbij kan helpen. Met het

geen of niet voldoende mogelijkheden tot

opleiden van acht vrijwilligers tot verhuis-

ondersteuning bij het zetten van de volgende

coach snijdt het mes aan twee kanten. Ener-

woonstap. Verder moet de huurder voldoende

zijds worden mensen geholpen om iets voor

inzicht hebben in de eigen situatie en

elkaar te krijgen wat ze graag willen, namelijk

financiën en in staat zijn verantwoordelijkheid

gelijkvloers of kleiner wonen. Anderzijds helpt

te dragen voor eigen beslissingen.

de verhuizing de doorstroming op de verhuurmarkt op gang.

Aanmelden
Huurders die zich voor de diensten van

Wat doet een verhuiscoach?

een verhuiscoach willen aanmelden,

Een verhuiscoach begeleidt de 65+-huurder

kunnen contact opnemen met Elan Wonen,

in het gehele proces rondom de nieuwe

(023) 515 98 59 of met de ouderenadviseurs

woonwens. De verhuiscoach kan helpen bij

van Kontext, (023) 543 32 00. De ouderen

zowel de zoekprocedure als het daadwerkelijk

adviseur maakt een afspraak voor een

verhuizen. Denk hierbij aan het inschrijven bij

intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt

Woonservice, het helder krijgen van de woon-

bekeken welke hulp-/woonbehoefte er is en

wensen, het reageren op het woningaanbod,

of de verhuiscoach hierin een rol kan spelen.

het helpen bij de administratie (zoals het
doorgeven van verhuisberichten) en het

Service

inschakelen van een verhuizer.

De inzet van verhuiscoaches is een gratis
service. De service wordt na een jaar

Voorwaarden

geëvalueerd, daarna is het de bedoeling

Om in aanmerking te komen voor de diensten

dat Dock en Kontext het overnemen.

van een verhuiscoach, moet een huurder aan

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 : Boerhaavewijk (Ledeboerstraat e.o.)*
Aantal woningen

: 360

Te besteden in 2012 : € 1.800

Ingrid en Gerard Hameteman uit de Ledeboerstraat proberen
ieder jaar met ideeën te komen om het wijkbudget in de wijk goed
te besteden. In de zomer is een deel van het wijkbudget besteed
aan de huur van een tent met podium en marktkramen voor
een s uccesvol buurtfeest (zie Elan Nieuws najaar 2012). Om het
laatste deel van het wijkbudget goed te besteden, kwamen zij
met een plan voor een ‘oliebollenontmoetingsmoment’.

Oliebollen eten
Het plan werd uitgewerkt met wijkbeheerder Gerard van Gelder en
wijkcoach Dirk van Duijn van Elan Wonen. In ieder portiek werd een
affiche opgehangen met de uitnodiging een oliebolletje te komen
eten. Op 13 december was het zover. Bij een vrolijk g
 ekleurde marktkraam en o
 nder het genot van w
 arme chocolademelk, thee en glühwein, stonden tientallen buurtbewoners in de kou te genieten van
een oliebolletje én de geanimeerde gesprekken.

Gezellige kerstsfeer
Wijkcoach Dirk van Duijn zorgde met zijn gitaar voor een
gezellige kerstsfeer. Helaas had buurtmuzikant Paul Strootman
te koude handen om mee te kunnen spelen. Gelukkig stond
er ook een heather voor degenen die het ondanks de warme
sfeer toch te koud kregen. Conclusie: een mooie afsluiting van
2012 en zeker voor herhaling vatbaar!
* Boerhaavewijk heeft momenteel geen bewonerscommissie.
Een paar bewoners maken ieder jaar plannen om het wijk
budget goed te besteden.
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Even binnenkijken bij...

Hans Banke
16

Hans Banke (75) is geboren en getogen in Haarlem, maar verliet de Spaarnestad al snel om
er pas veertig jaar later (in 2001) weer terug te keren. Boordevol verhalen en herinneringen
en met welgeteld drie fotocamera’s. Ruim elf jaar later zijn dat er 620. Daarmee geeft zijn
woning in Schalkwijk onderdak aan een van de grootste particuliere fotocameraverzamelingen
in Nederland.
Turbulent. Die omschrijving komt enigszins in de

tingen daarom sinds 1982 op 4,5 kilometer diep-

buurt van het leven van Hans Banke. Zijn werk in

te. Ik kreeg een schadevergoeding van 400 rand,

de luchtvaart en de scheepvaart voerde hem naar

omgerekend zo’n 600 dollar. De emotionele

de verste uithoeken van de wereld. Hij werkte in

waarde was natuurlijk oneindig veel groter.”

Vietnam toen dat land in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw door oorlog werd ver-

Enerverend

scheurd. Ruim voor de val van Saigon, in 1975,

Een val in een scheepsruim maakte in 2001 een

verhuisde hij naar Israël, waar hij onder andere de

einde aan de enerverende loopbaan van de heer

Jom Kipoeroorlog van dichtbij meemaakte, een

Banke. Hij kreeg in Schalkwijk een huurwoning

studie communicatie- en navigatietechniek volg-

toegewezen. Toen hij erin trok, had hij drie

de en in een kibboets woonde en werkte. De heer

camera’s, waaronder een oerdegelijk, onver-

Banke was in die tijd al een verwoed amateur

woestbaar exemplaar van Russische makelij.

fotograaf. Foto’s uit die turbulente jaren heeft hij

“Ik kon opeens niet meer werken, zat de hele dag

echter niet meer. “In 1982 kreeg ik een nieuwe

thuis en wilde iets om handen hebben”, verklaart

baan in Zuid-Afrika. Zelf vloog ik er heen, mijn

hij zijn keuze voor het verzamelen van camera’s.

bezittingen gingen er per vrachtschip achteraan.

“Ik had er al drie, dus het begin was er. Daar

Het schip is midden op de Indische Oceaan

komt bij dat de techniek achter de fotografie me

gezonken. Inclusief mijn foto’s liggen mijn bezit-

altijd al heeft gefascineerd. Nog steeds.”

Anno 2013 bestaat de unieke collectie van de heer Banke uit 620 camera’s.
“Er zit geen enkel digitaal exemplaar tussen”, bezweert hij. “Dankzij het
serienummer weet ik dat de oudste camera uit mijn collectie gemaakt is in
1908. De meest bijzondere exemplaren bewaar ik in een vitrinekast.”

De overige camera’s van merken als Nikon, Canon, Praktica en Kodak zijn
elders in de woonkamer tentoongesteld, op smalle planken die doorbuigen
onder hun gewicht. Ze doen het allemaal nog: de heer Banke heeft technische
kennis en ervaring genoeg om ze te kunnen repareren of demonteren.

Op het bureau van de heer Banke staat ook zendapparatuur. “Nog een hobby
die is ingehaald door het digitale tijdperk”, verzucht hij. “Door het internet is
er bijna geen belangstelling meer voor communicatie via de korte golf. Misschien doe ik de apparatuur binnenkort wel weg, dat levert weer wat ruimte
op in mijn woonkamer…”

In de wetenschap dat hij niet over het eeuwige leven beschikt, heeft de Haarlemmer
de toekomst van zijn bijzondere collectie al
veilig gesteld. “De camera’s worden dan
verdeeld over twee andere verzamelaars.
Of het een dure hobby is? Nee. Verreweg
de meeste camera’s heb ik gekregen.
De grootste gift bestond uit 180 camera’s,
van een reparateur uit Den Helder.”
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Energiebesparingsprojecten in Haarlem

Startschot voor Watt voor Watt

Remco Cremers (l) van Aliander feliciteert wethouder Jan Nieuwenburg.
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Door een overzichtskaart van alle energiebesparingsprojecten in Haarlem in ontvangst te nemen, gaf wethouder Jan Nieuwenburg op 14 januari het startschot voor Watt voor Watt. Het was een geslaagde bijeenkomst in de Oosterkerk met zo’n 65 aanwezigen. Na het startschot bezochten zij de modelwoning in de
Peperstraat (op nummer 9) in de Amsterdamsebuurt.
In 2030 wil Haarlem een klimaatneutrale stad zijn.

regelen. De woningen worden voorzien van HR++-glas en een

Om dit te bereiken, moeten bestaande woningen

isolatiepakket voor gevel, vloer en dakkapellen. Daarnaast worden

in Haarlem energiezuiniger worden. Het project

ook de voordeur, het toilet, de badkamer en de keuken geheel

Watt voor Watt is een gezamenlijk initiatief van

vernieuwd. Verder wordt er mechanische ventilatie aangebracht en

onder andere Elan Wonen, Pré W
 onen, Ymere en

krijgen de huizen een zuiniger cv-ketel. Door de ingreep wordt het

de gemeente Haarlem. H
 oofddoel is het energie-

energielabel van de woningen van G naar A g
 ebracht. Dit komt over-

zuiniger maken van drieduizend woningen.

een met een energiebesparing van ruim 60 procent!

Van G naar A
Onder de vlag van Watt voor Watt wordt bij een
aantal woningen van Elan Wonen in de Amster-

Wilt u meer weten over Watt voor Watt?

damsebuurt het groot onderhoud gecombineerd

Kijk dan op www.degroenemug.nl/wattvoorwatt.

met het toepassen van energiebesparende maat

Wat is Watt voor Watt?

Watt is één van de dertien landelijke Blok voor Blok-

Het project Watt voor Watt geeft bewoners in Haarlem de

projecten, opgestart vanuit het ministerie van Binnenland-

mogelijkheid om bewust om te gaan met energie én ener-

se Zaken en Koninkrijksrelaties, met als doel ervaring op

giebesparende maatregelen te treffen in huis. Watt voor

te doen met grootschalige energiebesparingsprojecten.

Dream Hair Styling:
kapster in Nieuw Meerwijk
Wonen in Nieuw Meerwijk is sinds kort nog aantrekkelijker: bewoners van de 163 tweekamerappartementen in het wooncomplex in de Haarlemse wijk Schalkwijk, hoeven voortaan de
deur niet meer uit voor een bezoek aan de kapper.
Je kunt er niet omheen, als je de hal van Nieuw

Enkele bewoners omschreven het wooncomplex vorig jaar als ‘een

Meerwijk binnenstapt: vlak bij de ingang van de

overdekte woonwijk met veel voorzieningen, zoals logeerkamers

recreatiezaal zag kapster Valerie van Latum half

en een mooie binnentuin met een jeu-de-boulesbaan’.

februari een droom uitkomen. ‘Dream Hair
Styling’ is de naam van haar eigen kapperszaak,

Lekker dichtbij

die voorlopig drie dagen per week geopend is:

Met Dream Hair Styling is aan die overdekte woonwijk nu ook een

dinsdag, donderdag en vrijdag, van 9.00 tot

kapsalon toegevoegd. Met een kapster, verzekert Valerie, die goed

17.30 uur. “Na enkele jaren bij een kapper te

is en niet duur. “En b
 ovenal natuurlijk lekker dichtbij.” Ze kijkt naar

hebben gewerkt, liep ik al een tijdje rond met

buiten, waar het giet van de regen en hard waait. “Naar de kapper

het idee van een eigen zaak”, vertelt Valerie (23).

gaan en dan op de terugweg helemaal verregenen en verwaaien…

“Via via kwam ik in contact met Elan Wonen. We

Erger is er n
 atuurlijk niet als je net je haar hebt laten doen. Klanten

waren er snel uit. Voor mij is dit een prachtige

van Dream Hair Styling hoeven daar niet bang voor te zijn.”
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kans. Alleen Nieuw Meerwijk telt al 163 twee
kamerappartementen. Daarmee heb ik natuurlijk

Mond-tot-mond-reclame

een enorme doelgroep binnen handbereik.”

Met Dream Hair Styling springt Valerie overigens niet helemaal in
het diepe: een enquête van Elan Wonen heeft uitgewezen dat de

Extra voorziening

helft van de bewoners van Nieuw Meerwijk de komst van een

De vestiging van Dream Hair Styling is voor 

kapsalon toejuicht. “Het is aan mij om ervoor te zorgen dat mijn

Elan Wonen aantrekkelijk, omdat het nog meer

klanten tevreden zijn en binnen Nieuw Meerwijk voor positieve

aantrekkingskracht geeft aan Nieuw Meerwijk

mond-tot-mondreclame zorgen”, blikt ze vooruit.

dat nadrukkelijk géén verzorgingstehuis is.
Kapster Valerie
van Latum is er
klaar voor: half
februari opende
haar kapsalon
Dream Hair
Styling zijn
deuren in Nieuw
Meerwijk.

In de spotlight: Gloria Forchie
Bijzondere bewoners uitgelicht

Haar ouders komen uit Ghana, maar zelf is ze 23 jaar geleden in Nederland geboren. Een bezoek aan het
land waarin haar roots liggen, opende vier jaar geleden haar ogen. Sindsdien zet ze zich met ‘haar’ veel
geprezen jongerenorganisatie Blocks in voor betere leefomstandigheden in het Ghanese dorp Konongo
Kuo Krom. Maar ook de Boerhaavewijk weet Gloria met haar initiatieven en ideeën een stukje leefbaarder en
kleurrijker te maken. Als het even kan, ondersteunt Elan Wonen haar daarbij.
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Een bachelorstudie Rechten heeft ze inmiddels

Wonen. Ook in de Boerhaavewijk wil ze wat betekenen voor men-

achter de rug, in september begint ze aan de

sen. ‘Verbinden’ is daarbij het sleutelwoord. “Ik wil mensen met el-

Universiteit van Leiden aan een masteropleiding

kaar in contact brengen. Eten is daarvoor een goede katalysator.

Rechtsgeleerdheid. “Ik wil me specialiseren in

Als mensen lekker zitten te eten, komen ze vanzelf los.”

immigratierecht. Ik denk dat ik op dat gebied

Samen met haar ouders heeft Gloria dat al een aantal keren

echt iets kan betekenen voor mensen.” Sinds

bewezen in zowel het Open Huis in de Prof. Boumanstraat, als

kort is de energieke Haarlemse in de Boerhaave-

wijkcentrum De Ringvaart in de Boerhaavewijk. De ‘buurtmaal

wijk ook actief als jongerencoach. “Mijn bood-

tijden’ die ze ook in 2013 wil blijven organiseren, voorzien volgens

schap voor hen is kort en krachtig: maak je

haar in een grote behoefte. “Uiteindelijk doel is een beter contact

dromen waar. Als je echt ergens in gelooft en

tussen mensen van verschillende culturen en, in het verlengde

er echt voor wilt gaan, lukt het je ook. Kijk

daarvan, een betere sfeer in de Boerhaavewijk.

maar naar mij.”

Beter en mooier

Op www.blockshaarlem.nl staat de volgende buurtmaaltijd

Dat is Gloria ten voeten uit: ze wil haar dromen

en informatie over a ndere activiteiten van Blocks.

waarmaken, maar niet ten koste van anderen.
“Integendeel, ik wil mensen helpen, iets voor ze
betekenen. Hun leven beter en mooier maken.”
Met de jongerenorganisatie Blocks zet ze zich
vooral in voor het Ghanese dorp Konongo
Kua Krom. “Met het geld dat we in Haarlem
inzamelen, onder andere met benefietconcerten
en -maaltijden, willen we de leefomstandigheden
in Konongo Kua Krom verbeteren. Niet door
alleen maar geld te sturen, maar echt in nauwe
samenwerking met de mensen daar. Een basisschool voor 120 kinderen is een van de eerste
concrete resultaten.”

Verbinden
Gloria woont nog thuis, bij haar ouders die in de
Van de Beltstraat een woning huren van Elan

Gloria Forchie, met op de achtergrond de Boerhaavewijk.

Multifunctionele doeken
in de Slachthuisbuurt

Aan de zuidstrook in de Slachthuisbuurt zijn de laatste portiekflats eind 2011 gesloopt.
Na enkele maanden oponthoud wordt er nu hard gewerkt om nieuwe woningen terug te b
 ouwen.
Voor de leefbaarheid van de buurt is er op initiatief van de woningcorporaties en de gemeente
Haarlem een plan ontwikkeld om het bouwterrein te voorzien van doeken. Deze doeken geven niet
alleen een gezellig beeld, maar zorgen er ook voor dat de buurt bij slechtere weersomstandigheden
minder last heeft van de bouwactiviteiten.

Bewonerscommissieleden gezocht!
Voor de Boerhaavewijk zijn wij op zoek naar leden voor een nieuwe bewonerscommissie.
Op dit moment is er in de Boerhaavewijk (ten zuiden van de Floris van Adrichemlaan)
geen bewonerscommissie.
Wat zoeken wij?

de bewoners en de buurt. Alle taken worden

Huurders van Elan Wonen die zich willen

financieel ondersteund door Elan Wonen.

inzetten voor de leefbaarheid in deze buurt!

Geïnteresseerd?
Wat zijn de taken?

Bel dan voor meer informatie met de heer

Onder andere het (mede) organiseren van s ociale

Rodermond (bewoner), telefoon (023) 535 42 43,

activiteiten en het bij elkaar brengen van mensen

of met Dirk van Duijn (wijkcoach Boerhaavewijk),

door het stimuleren van de communicatie tussen

telefoon (023) 515 98 96. Mailen kan ook:
dvd@elanwonen.nl.
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Kwaliteitsmeting 2012
breekt reactierecord
In het najaar van 2012 is de jaarlijkse kwaliteitsmeting onder diverse
huurders uitgevoerd. De onderdelen die gemeten werden met de
gemiddelde rapportcijfers, vindt u hieronder:

1.	Contact (o.a. telefoon/

ingevuld. Een absoluut record! De rapportcijfers

7,5

correspondentie/website):
2. Verhuizen (o.a. huur opzeggen,
nieuwe woning):

voor deze onderdelen zijn:
1. Buurt:

7,9

2. Woning:

7,8
6,9

Winnaars cadeaubonnen

7,3
6,8

3.	Onderhoud
(reparaties en planmatig onderhoud):
4. Klachten behandelen:

Onder de huurders die de vragenlijst van Buurt
of Woning hebben ingevuld, is een aantal
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We bedanken u nogmaals hartelijk voor

cadeaubonnen verloot. De vijf gelukkige

uw medewerking!

winnaars hebben inmiddels hun cadeaubon
ontvangen. Van harte gefeliciteerd!

Extra meting: Buurt en Woning
Naast deze vaste onderdelen zijn vorig jaar ook

Ook meedoen?

de onderdelen ‘Woning’ en ‘Buurt’ gemeten. De

Wilt u ook een vragenlijst per e-mail ontvangen?

vragenlijsten werden alleen digitaal (per e-mail)

Geef ons dan uw juiste e-mailadres door. Dat kan

verstuurd. Het verraste ons dat de helft van de

via mail@elanwonen.nl. Heeft u uw e-mailadres

aangeschreven huurders de vragenlijst heeft

inmiddels doorgegeven? Dan hoeft u niets te
doen. U ontvangt vanzelf een vragenlijst als u
binnen de steekproef valt. Als u de ingevulde
vragenlijst terugstuurt, maakt u kans op een
waardebon van € 15.

Onderhoudskalender 2013

de werkzaamheden
Zodra de startdatum van
werkzaamheden gepland.
In 2013 hebben wij diverse
met nadere informatie.
bewoners van ons een brief
ontvangen de betreffende
Uitvoeringsperiode
(onder voorbehoud)

Straatnaam
Haarlem-Noord

3e kwartaal
2e en 3e kwartaal

Eksterlaan
e.o.
A. van der Leeuwstraat

2e en 3e kwartaal

Gen. Spoorlaan
Dr. De Liefdestraat e.o.
G. van Aemstelstraat e.o.

2 kwartaal
e

2e kwartaal
3e en 4e kwartaal

Spoorwegstraat
Bromostraat

e
2e t/m 4 kwartaal

2e kwartaal

P.C. Boutensstraat
Haarlem-West

e
2e t/m 4 kwartaal

Tuindorp
Haarlem-Oost
Bellamystraat e.o.

2e en 3e kwartaal

Louis Pasteurstraat e.o.
Drilsmaplein

2e kwartaal

3e kwartaal
2e kwartaal
1e en 2e kwartaal

Diakenhuisweg e.o.
J.J.Hamelinkstraat
Van Beresteynstraat e.o.

1e en 2e kwartaal
2e en 3e kwartaal

Spaarnoog

2012-2014

1a, Peperstraat e.o
Amsterdamsebuurt fase
2, H. Schaftstraat en
Slachthuisbuurt fase 1 en
Merovingenstraat e.o.
Teylers Hofje
Haarlem-Schalkwijk
Molenwijk
Nieuw Meerwijk
Baden Powellstraat en Thomas
Belcanto
Bernadottelaan e.o.
Fl. Nightingalestraat e.o.
De 3 Hoven
Loevestein
Heemstede
Kadijk/Talmastraat
Provinciënwijk laagbouw
Molenwerfslaan
Provinciënwijk hoogbouw
Provinciënwijk hoogbouw
Von Brucken Focklaan
Merlenhoven
Bankastraat e.o.
Beelenlaan
Glipperdreef

2013-2015
2011-2013
2e t/m 4 kwartaal
2e en 3e kwartaal
e

Forelstraat (Meerstaete)

2e en 3e kwartaal
Morestraat

2013
Eind 2013
1e en 2e kwartaal
e
2e t/m 4 kwartaal

2e kwartaal
3e kwartaal
3e kwartaal
2e en 3e kwartaal
3e kwartaal
1e en 2e kwartaal
2e en 3e kwartaal
2 t/m 4e kwartaal
1e kwartaal
1e en 2e kwartaal
2 kwartaal
e

2013

bekend is,

Werkzaamheden
Vervangen goten
metselwerk
Schilderwerk en herstel
Afsluiten entrees
Schilderwerk

platte daken
Vervangen dakbedekking
Herstelwerk gevels
atregelen
Onderhoud gevels en energiema
Reinigen gevels
atregelen

Schilderwerk en energiema

kunststof
Schilderwerk en reinigen
Schilderwerk deel van complex

kunststof
Schilderwerk en reinigen
dilatatievoegen
Reinigen gevels en vervangen
izen en gevelkozijnen
Schilderwerk trappenhu
betonnen geveldelen
Schilderwerk en herstel
Herstel toplaag wandeldek
Grootonderhoud

Onderhoudskalender 2013
In 2013 heeft Elan Wonen diverse onderhoudswerkzaamheden
gepland. De grotere werkzaamheden zijn in onze Onderhouds
kalender op een rijtje gezet. Kijk op www.elanwonen.nl > Ik huur >

Nieuwbouw
Grootonderhoud
het hele gebouw

Planmatig onderhoud aan
Schilderwerk woningen
Vervangingen ketelhuis
Nieuwbouw

Onderhoud & Reparatie > onderhoudskalender.

Nieuwbouw
ngen
Schilderwerk bergingga
gebouw
Planmatig onderhoud aan
Reinigen gevels en galerijen
en

Schilderwerk gevelkozijn

Schilderwerk houten kozijnen
Schilderwerk houten kozijnen
vervangen
Dakbedekking platte dak
Planmatig onderhoud Groenling
Vervangingen ketelhuis
heden
Diverse onderhoudswerkzaam
Vervangen cv-ketels
enkel glas
Schilderwerk en vervangen
en
Schilderwerk gevelkozijn
Grootonderhoud

Zodra de startdatum van het onderhoud bekend is, ontvangen
de betreffende bewoners een brief met meer informatie.

Gewonnen: één maand
gratis huren!
Het zal je maar gebeuren: één maand gratis huren!
Dat overkwam drie huurders van Elan Wonen die hun huur
via automatisch incasso betalen. Afgelopen week ontvingen
zij de ‘één-maand-gratis-huren-cheque’ uit handen van
directeur Grischa Lowinsky.

Elan Wonen promoot automatisch betalen.
“Dat is niet alleen handig en efficiënt voor ons”,
benadrukt de Elan Wonen-directeur. “Ook voor

Het echtpaar Van den Berg en directeur Grischa Lowinsky.

‘Automatisch betalen
is gewoon handig!’

huurders heeft het voordelen. Zo hoeft men
tijdige betaling niet meer in de gaten te houden

Verrassing

en stopt het automatisch incasseren vanzelf als

Mevrouw Rodriguez uit Haarlem was blij verrast.

men verhuist. Sinds we een paar jaar geleden

“Ik win eigenlijk nooit een prijs en dan nu ineens

met deze actie zijn gestart, zijn steeds meer

zo veel geld. Super fijn! Ook mevrouw Spijker uit

huurders overgestapt op een automatisch

Haarlem was opgetogen: “De huur over de maand

incasso. Dat is een mooi resultaat.”

december hoef ik nu niet te betalen. Dat komt
goed uit in die dure maand.”

Spelregels

Bij de heer en mevrouw Van der Berg uit Heem-

Ieder jaar verloot Elan Wonen drie keer één

stede kwam de heer Lowinsky thuis de prijs

maand gratis huur onder huurders die auto

overhandigen. Zij betalen al bijna veertig jaar

matisch betalen. Het gaat dan om de ‘kale huur’.

automatisch. Dat zij daar nu ineens voor worden

Voorwaarde is wel dat Elan Wonen iedere maand

beloond, vinden zij geweldig. “We hebben er niets

probleemloos de huur van de rekening heeft

speciaals voor hoeven doen. Automatisch betalen

kunnen afschrijven.

is gewoon handig!”

Mevrouw Spijker (l) en mevrouw Rodriguez ontvangen de prijs uit handen van directeur Grischa Lowinsky.
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Proef social media in Provinciënwijk
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De Provinciënwijk in Heemstede heeft op
dit moment geen bewonerscommissie.
Misschien betekent dit dat de huurders er
zo prettig wonen, dat er geen reden is om
suggesties of ideeën voor de leefbaarheid in
hun buurt met Elan Wonen te bespreken, of
hebben de bewoners geen tijd hiervoor. Elan
Wonen speelt hier graag op in en is een
proef gestart met Online Buren. Onlineburen.nl is een digitale ontmoetingsplek vóór
en dóór bewoners, een moderne vorm van
bewonersparticipatie.

Huurders van Elan Wonen uit de Provinciënwijk

Naast een aantal huurders doet een aantal instel-

Leuke nieuwtjes?

lingen uit de Provinciënwijk mee aan de proef.

Heeft u leuke nieuwtjes voor bewoners uit 

In een workshop is Online Buren aan de deel

de Provinciënwijk die we op Online Buren

nemers van de proef gedemonstreerd. Samen

kunnen zetten? Mail die dan naar

met hen geven we het platform nu concreet vorm.

communicatie@elanwonen.nl.

kunnen al een kijkje nemen op www.onlineburen.nl.

Vóór en dóór de buurt
Via Online Buren kunnen bewoners uit de
Provinciënwijk waar en wanneer het hun uitkomt,
doorgeven wat er in de wijk speelt. Het is een
website vóór en dóór de buurt die door 
ons wordt ondersteund. Online Buren is dé plek
om op de hoogte te blijven van het laatste buurtnieuws. Door samen online te zijn, zorg je eenvoudig voor een fijne buurt.

Bericht van de bewonersraad

Huuralarm
In het vorige nummer van Elan Nieuws toonde 
de heer Hagenaars zich voorzichtig optimistisch
over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen.
‘De VVD is vast voor verhoging van de huren’,
voorspelde hij. ‘Maar de PvdA komt ongetwijfeld
voor de belangen van huurders op. In een regering
zouden beide partijen wel eens een goede
combinatie kunnen vormen.’
Nou, niet dus, foetert de heer Van Houten drie
maanden later. “Veel huurders beseffen niet wat
ze boven het hoofd hangt. Namelijk: een forse
huurverhoging. Inmiddels is er een Woonakkoord
afgesloten door het kabinet met D66, CU en SGP.”
van 2013 een verhuurderheffing wordt ingevoerd

Dramatisch

die oploopt tot een bedrag van E 1,7 miljard in 2017.

Onder het motto ‘Huuralarm’ voert de Nederlandse

“Het is een ordinaire, onrechtvaardige en verkapte

Woonbond een grootscheepse campagne tegen het

extra belastingmaatregel”, benadrukt Van Houten.

huurbeleid van het kabinet Rutte II. De bewoners-

“Corporaties kunnen het bedrag alleen ophoesten

raad van Elan Wonen staat vierkant achter de actie.

door de huren fors te verhogen. In combinatie

Van Houten: “En niet alleen wij, Elan Wonen zelf

met aangescherpte eisen van onder andere het

ook. Niet voor niets staat op de site van de

Waarborgfonds Sociale W
 oningbouw, zorgt de ver-

corporatie een link naar de Actie H
 uuralarm. De

huurdersheffing er bovendien voor dat corporaties

gevolgen van het huurbeleid zijn namelijk drama-

geen nieuwe projecten meer kunnen uitvoeren.

tisch, zowel voor corporaties als voor huurders.”

In het ergste geval is er zelfs minder geld voor het

Kern van het regeerakkoord is dat er met ingang

onderhoud van de bestaande woningvoorraad.”

Nieuwe penningmeester voor
bewonersraad
Vanaf 1 januari heeft de heer Beerthuizen de
functie van penningmeester overgenomen
van mevrouw De Leeuw. Het dagelijks bestuur van de bewonersraad bestaat nu uit
de heer Van Houten (voorzitter), de heer
Hagenaars (secretaris) en de heer Beert
huizen (penningmeester).

Nieuwe commissaris
De raad van commissarissen van Elan

W
 onen bestaat uit vijf

personen. Tegenwoordig m
 oet de bew
geven aan de aanstelling van drie van

onersraad zijn fiat
de vijf commissarissen,

die samen t oezicht houden op de dire

ctie van Elan Wonen.

Per 1 januari 2013 is één van de vijf

commissarissen, de heer

Bliek, afgetreden. Het dagelijks bes
van Elan Wonen is nauw betrokken

tuur van de bewonersraad

bij de aanstellings
procedure van de nieuwe commissari
s, waarna de gehele
bewonersraad zijn a kkoord moet geve
n aan de voordracht.
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Elan Wonen vrienden van
The City Challenge Haarlem
THE CITY
CHALLENGE

of HAARLEM

Projecten indienen

of het idee om zoveel mogelijk gloei

Alle inwoners van Haarlem worden uit

lampen door led lampen te vervangen.

11-12 april

genodigd om mee te doen en hun idee

2013

The City Challenge of
Haarlem wordt mede
mogelijk gemaakt door
netbeheerder Liander.
Liander brengt dagelijks
elektriciteit en gas naar 
3,3 miljoen klanten in Neder26

De Groene Mug start in samenwerking met Nudge (consumentenplatform voor
duurzaamheid) en netbeheerder Liander The City Challenge of Haarlem om
Haarlem duurzamer te maken. Elan Wonen behoort tot de ‘Vrienden van de
City Challenge’ en ondersteunt dit initiatief.

land. Met die energie maakt
Liander werken, wonen, transport en recreatie mogelijk.

of project in te sturen. De drie projecten

1000 Haarlemmers in actie

die aan de voorwaarden voldoen en de

The City Challenge is op zoek naar ideeën

meeste stemmen hebben gekregen wor-

waarvan veel Haarlemmers gebruik

den op 11 en 12 april uitgevoerd. Iedereen

kunnen maken en die binnen 24 uur tot

kan projecten en ideeën indienen via

concreet resultaat kunnen leiden. Tot en

www.nudge.nl/haarlem. The City Challen-

met 24 maart 2013 kunnen er ideeën

ge of Haarlem is een initiatief van Nudge

worden ingezonden. De winnende ideeën

en de Groene Mug met als gezamenlijk

worden 11 en 12 april uitgevoerd onder

doel om mensen te prikkelen om energie

leiding van een professionele coach en

te besparen en Haarlem een klimaat

ondersteund door een groep van 1000

neutrale stad te maken.

enthousiaste Haarlemmers (nudgers,
lokale ondernemers, medewerkers van

De ideeën kunnen uiteen lopen van het

de gemeente en vrijwilligers) die zich

besparen van energie tot het verduur

inzetten om het project te realiseren.

zamen van de stad in sociaal opzicht.
Denk bijvoorbeeld aan die ene speeltuin
in de buurt die nodig opgeknapt moet

Voor meer informatie en aanmelden,

worden en die de buurt kan samenbren-

kijk op www.nudge.nl/haarlem en

gen, het idee om in Haarlem uitgiftepun-

www.degroenemug.nl.

5
8
7
6

6 3 7 4

ten met gratis leenfietsen te realiseren,

Puzzel

5

9

85
8
5
3 97
6
2

2
8
De oplossing van de puzzel in Elan Nieuws najaar 2012 was:
3 won
4 de
muurschildering. Mevrouw Lodder uit Heemstede
Elan Wonen-taart.
5 1
7
9 vóór 15 april8naar
6
Stuur de oplossing van deze puzzel
55 1
Elan Wonen, P
 ostbus 1646, 2003 BR Haarlem.
4
3 9
Mailen mag natuurlijk ook: mail@elanwonen.nl.
© www.puzzelpro.nl
9
De winnaar krijgt ook ditmaal een
smakelijke taart thuisbezorgd.

5

3
4

© www.puzzelpro.nl

8

6 3 7 4
9

8

8
4
7
3 9

5
3 9
6

5

Info & Tips
Huurbetaling kan via uw eigen FiNBOX
De FiNBOX is de financiële inbox binnen de

Maak kans op één maand gratis huur

internetbankieromgeving van ING, ABN Amro en

Wij vinden het prettig als u de huur via auto-

Rabobank. Meld u vanaf 1 maart aan via FiNBOX en

matisch incasso betaalt. Automatisch betalen

u ontvangt voortaan digitaal uw factuur voor de huur-

heeft als voordeel dat:

betaling. Het betalen van de huur is nu ook in een

- u nooit vergeet te betalen;

aantal muisklikken gedaan. Deelname is gratis, veilig

- u uzelf de rompslomp van het regelen van

en overzichtelijk via uw eigen internetbankier
omgeving. Zo heeft u uw facturen en betaalgegevens

steeds terugkerende betalingen bespaart;
- u bijna twee maanden de tijd heeft om het

altijd bij elkaar. De keuze voor een digitale factuur

afgeschreven bedrag te laten terugboeken als

bespaart papier en is dus ook milieuvriendelijker.

u het niet eens bent met een afschrijving;
- u op ieder moment uw machtiging kunt
intrekken;
- u kans maakt op één maand gratis huur;
- het automatisch incasso vanzelf stopt als u

Vogeloverlast

gaat verhuizen.

Het is verleidelijk om etensresten op het schuurdakje te
leggen om de vogels te verwennen, maar… doe het niet!

Ieder jaar verloten wij drie keer één maand

De overlast van duiven en andere vogels wordt in sommige

gratis huur onder huurders die automatisch

buurten steeds groter. Ook ongedierte wordt door dit soort

betalen. Voorwaarde is dat wij iedere maand

‘afval’ aangetrokken. Daarom deze oproep: stop vogel

probleemloos de huur van uw rekening hebben

overlast, stop vogelvoeren!

kunnen afschrijven. Wie weet, wordt u een van
de drie gelukkigen.
Wilt u betalen via automatisch incasso?
Neem dan contact op met onze afdeling Huuradministratie, telefoonnummer (023) 515 98 59,
keuzetoets 2. Op onze website kunt u ook

Reparatieverzoek nu nog eenvoudiger

digitaal een machtigingsformulier invullen.

Is een ruit kapot? Heeft u last van lekkage?
Schakel nooit zelf een bedrijf in want dan zijn de
kosten voor uw eigen rekening. U kunt uw reparatieverzoek voortaan gemakkelijk indienen via onze web
site www.elanwonen.nl. Natuurlijk kunt u ook bellen
tijdens onze openingstijden via telefoonnummer
(023) 515 98 59 (keuzetoets 1) of mailen naar
servicedienst@elanwonen.nl.
Voor storing aan een geiser of cv-ketel die eigendom is
van Elan Wonen, mag u wel zelf direct de installateur
bellen. Zie hiervoor de sticker op het apparaat.

Energie-Bespaar-Tip
Bent u niet aanwezig in ruimten? Doe het licht
daar dan uit en verwarm deze niet. Dit geldt
zowel voor de momenten dat u van huis bent,
als voor de ruimten die u niet gebruikt terwijl
u thuis bent.
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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 Meldkamer. 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
Belgiëlaan 63 2034 AW Haarlem
Tel.:

(023) 517 56 00

Fax:

(023) 517 56 56

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.

