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verhuur van zogenaamde ‘sociale huurwoningen’. Die bouwen we
nog steeds. Het merendeel van de woningen die we via nieuwbouw-

om de behoorlijk verstopte woningmarkt in de regio Kennemerland
in beweging te krijgen. Veel mensen die nu nog in een betaalbare
huurwoning wonen, zouden best naar een huurwoning in de vrije
sector willen verhuizen. Ze hebben er ook het inkomen voor, maar
juist woningen in dat middensegment zijn zeer schaars in Kennemerland. Door die vrijesectorwoningen te bouwen, slaan we twee vliegen
in één klap: mensen met een middeninkomen stromen vanuit een
betaalbare huurwoning door naar een woning in de vrije sector die
beter bij hun woonwensen en inkomen past. En door dat te doen,
komen er betaalbare huurwoningen vrij voor mensen die staan te
popelen om een begin te maken met hun wooncarrière.
Kortom, Elan Wonen bouwt geen vrijesectorwoningen om er rijk
van te worden maar om verhuisstromen op gang te brengen.
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En om de woningmarkt in Kennemerland evenwichtiger te maken.
De vrijesectorwoningen die we aan de onderkant van het middensegment van die woningmarkt bouwen, zijn wat huurprijs betreft bij
uitstek geschikt voor mensen met een middeninkomen. Onder hen bevinden zich veel onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten.
Dat zijn mensen die zeer belangrijk
zijn voor de samenleving. Ook in die
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redactie van tevoren in kennis is gesteld.

degelijk haar sociale gezicht.

Elan Nieuws wordt gedrukt op papier met
het FSC-keurmerk

Grischa Lowinsky,
directeur

Kijken en meten in De Archipel
Vrijdagmiddag 21 mei was het zover. De toekomstige bewoners
van de tien woonzorgwoningen in nieuwbouwproject De
Archipel konden een kijkje nemen in hun nieuwe woning aan
de Spaarndamseweg in Haarlem. Gewapend met rolmaten,
pen en papier namen zij de maten op van ramen, vloeren en
wanden. Als alles volgens planning verloopt, worden de
woningen begin juli opgeleverd. Elan Wonen verhuurt tien
woningen aan Stichting Philadelphia Zorg uit Nunspeet, die
er op haar beurt zes doorverhuurt aan Stichting Het Berkhuis.

naar mijn werk, lekker makkelijk!” Diego weet al
precies hoe hij z’n huis gaat inrichten. Diego:
“Een grote eettafel in de keuken, laminaat op
de vloer en – grapt hij – misschien wel een bad
in de badkamer. Dat past makkelijk!” Maar het
mooiste vinden ze allebei het uitzicht over
het Spaarne.

Stichting Philadelphia Zorg
Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke

Stichting Het Berkhuis

netwerkorganisatie voor mensen die zorg en/of

Stichting Het Berkhuis is een initiatief van een

ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak,

groep ouders van fysiek en/of verstandelijk

beperking of leeftijd. Met deze ondersteuning

beperkte kinderen. De oudergroep was al tien

kunnen zij zo zelfstandig mogelijk invulling

jaar bezig om huisvesting voor hun kinderen

geven aan hun leven.

– nu allen jong volwassenen – te realiseren, toen

In De Archipel biedt Stichting Philadelphia Zorg

zij in 2005 besloten een stichting op te richten:

ondersteuning aan vier redelijk zelfstandige

Het Berkhuis. De kans in De Archipel werd direct

bewoners met een verstandelijke beperking.

gegrepen. Zes jongeren gaan hier zelfstandig
wonen in een (aangepaste) woning en krijgen de

De Archipel

beschikking over een gezamenlijke ruimte en een

Nieuwbouwproject De Archipel bestaat in

gezamenlijke tuin.

totaal uit 76 appartementen, 2 penthouses en
18 eengezinswoningen. Het project wordt gefaseerd

Diego van Olphen
(links) en
Steven Krind
worden buren.

Lekker makkelijk!

opgeleverd. Halverwege 2011 worden de sleutels voor

Diego van Olphen (22) en Steven Krind (20)

de laatste woningen uitgereikt. Interesse in een vrije-

worden straks buren. Ze kennen elkaar al van de

sectoreengezinswoning? Er zijn er nog twee vrij.

bijeenkomsten die Het Berkhuis heeft georgani-

Bel voor meer informatie met onze afdeling Wonen,

seerd. Steven werkt aan de overkant van het

telefoonnummer (023) 515 98 90.

Spaarne bij Kievit. Steven: “Ik kan straks lopend
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Hart voor ouderen
‘Dé hartenwens van alle ouderen: zo
lang mogelijk zelfstandig blijven wonen’

‘Hart voor ouderen’ is een van de speerpunten
in het beleid van Elan Wonen. Persoonlijk en
als beleidsmedewerker Wonen, Welzijn en
Zorg, heeft Juan Garcia Hoogendonk veel op
met ouderen. “Voordat ik drie jaar geleden bij
Elan Wonen in dienst trad, werkte ik in de
ouderenzorg, bij Stichting Sint Jacob, een
intramurale organisatie. Bovendien: mijn eigen
ouders zijn 75-plussers. Mede daardoor weet ik
redelijk goed hoe ouderen denken en wat hun
4

woonwensen zijn. Vergeet niet dat ouderen de
grootste doelgroep van Elan Wonen zijn. Als je
naar ons totale huurdersbestand kijkt, zal het
percentage ouderen de komende jaren alleen
maar toenemen. Het is dan ook niet meer dan
terecht dat ‘Hart voor ouderen’ een van de
speerpunten is van Elan Wonen.”

Het hoofdstuk over ‘Hart voor ouderen’ in

uitstellen. De kern van het ouderenbeleid van

de beleidsnota van Elan Wonen is voor een

Elan Wonen is op die hartenwens gebaseerd.”

belangrijk deel gebaseerd op een persoonlijke
droom van Juan. (zie kader). Op zijn beurt is

Vitale ouderen

die droom ‘gefinetuned’ door de vele gesprek-

Ouderdom komt per definitie met beperkingen,

ken die hij met oudere huurders voerde.

zij het bij de een wat eerder dan bij de ander.

“Zij bevestigden wat ik eigenlijk al wel wist:

Maar met onder andere levensloopbestendige

ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig

woningen, aanpassingen aan de woningen,

blijven wonen. Er is geen oudere die vrijwillig

domotica, 24 uurszorg en alarmopvolging

het verzorgings- of zelfs verpleeghuis ingaat.

kunnen veel van die beperkingen worden

Bij leven en welzijn zal ik dat moment zelf over

ondervangen. Ze zijn stuk voor stuk terug te

dertig, veertig jaar ook zo lang mogelijk willen

vinden in de programma’s die Juan schreef om

Op tal van manieren worden zelfstandig wonende oudere huurders door Elan Wonen
ondersteund. Door levensloopbestendige woningen te bouwen, te trekken aan de
ontwikkeling en toepassing van handige domotica en te werken aan een veilige en
leefbare woonomgeving met goede en bereikbare voorzieningen, waaronder een
bijvoorbeeld een ‘buurthuiskamer’. Iedere huurder die 75 jaar wordt, krijgt bezoek
van Elan Wonen om de situatie en de woonwensen te inventariseren. ‘Voor en door
senioren’ is het motto van een sociaal netwerk dat ouderen die zelfstandig wonen de
komende jaren op effectieve en laagdrempelige wijze ondersteunt.

voor ouderen
Juans droom voor Hart
nt van Elan
Als ouder wordende kla
je woning.
Wonen voel je je thuis in
waar je woont
Je bent trots op de plek
bij de buurt.
en je voelt je betrokken
eigen leven leidt
Je bepaalt zelf hoe je je
afhankelijk van
en bent zo min mogelijk
in je huidige
anderen. Je woont graag
in een geschikte
(aangepaste) woning, of
. Met onderwoning in dezelfde buurt
en de organisaties
steuning van Elan Wonen
jf je – ook in de
die daarbij faciliteren, bli
– plezierig wonen.
laatste fase van je leven

hart voor

ons vak

hart voor

hart voor

de klant

buurt en wijk

ouderen
hart voor

het beleid ‘Hart voor ouderen’ handen en

Als verhuiscoach. Bij het onderhoud van de tuin.

voeten te geven. Ambitieus is zijn streven om

Elan Wonen ondersteunt ze, maar zij zijn ervarings-

een netwerk op te bouwen van ouderen die

deskundigen, spreken de taal van hun leeftijd-

hun leeftijdgenoten ondersteunen. “We

genoten en kunnen er dan ook als geen ander

moeten het samen doen. Elan Wonen stelt

voor zorgen dat onze oudere huurders zo lang

alles in het werk om ouderen zo lang mogelijk

mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.”

zelfstandig te laten wonen. Maar daar hebben
we hulp van vitale ouderen bij nodig. Het

Oproep

streven van Elan Wonen kan niet zonder een

Juan roept huurders op die deel willen uitmaken

sociaal netwerk van honderden ouderen die

van het netwerk voor ouderen om telefonisch

andere ouderen in de buurt met raad en daad

of per mail contact met hem op te nemen:

terzijde staan. Bij het boodschappen doen.

(023) 515 98 32 of jgh@elanwonen.nl.
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Een van de garageboxen aan de Ekamastraat
in Haarlem heeft een metamorfose ondergaan.
Elan Wonen verbouwde deze ruimte onlangs
tot atelier. Het is voortaan dé plek voor kunstenaars in Boerhaavewijk. Hier kunnen zij schilderen, tentoonstellen, workshops geven en hun
werk verkopen. ‘Het Kunstenaarsatelier’ werd
op donderdag 20 mei officieel geopend.
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Eigen plek voor kunstenaars
in Boerhaavewijk
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In de stralende zon onthulde Ernst Damen, project-

“Behalve dat we er straks kunnen schilderen,

ontwikkelaar Elan Wonen, samen met Roebik

krijgt de ruimte ook een buurtfunctie. Buurt-

Aroetunjan, kunstenaar en buurtbeheerder in

bewoners kunnen hier binnenlopen met vragen,

Boerhaavewijk, het naambord van het ‘Kunstenaars-

maar kunnen ook bijvoorbeeld schilderles

atelier’. De term ‘2 PR’ op het naambord verwijst

krijgen. De komst van het ‘Kunstenaarsatelier’

naar de vier kunstenaars uit deze wijk die hier gaan

is een goede impuls in deze bijzondere buurt.”

werken. Het zijn Paul Strookman, Peter Misset,
Ruben Matevosyan en Roebik Aroetunjan. Roebik

Gebiedsvisie

kan niet wachten tot de ruimte echt in bedrijf is.

De drie Haarlemse woningcorporaties, de
gemeente Haarlem en de Stichting Sint Jacob

Rubik Aroetunjan (links) en Ernst Damen
onthullen het naambord.

willen samen met bewoners, partners en belanghebbenden in de wijk komen tot concrete sociale
en fysieke projecten. Hiermee kan de kwaliteit
van de woon- en leefomgeving in Boerhaavewijk
duurzaam worden verbeterd. Om te komen tot
een integrale wijkvernieuwing, wordt hard
gewerkt aan de gebiedsvisie voor Boerhaavewijk.
In het kader van de integrale wijkvernieuwing
heeft het ministerie van Wonen, Werken en
Integratie 3 1,33 miljoen uit de subsidiepot
‘Preventiebudget 40+-wijken’ toegezegd.

Interesse?
Wilt u een bedrijfje starten, een werkplek hebben
of een winkeltje beginnen en woont u in Boerhaavewijk? Neem dan voor meer informatie
contact op met de afdeling Projectontwikkeling
van Elan Wonen. Patricia van der Beek, telefoon
(023) 515 98 67, kan u er meer over vertellen.

Rookmelders in ruim duizend
woningen
Dit jaar zijn om precies te zijn 1109 woningen
van Elan Wonen voorzien van een of meer
rookmelders. Aanleiding vormde het onderzoek
van Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere naar de
brandveiligheid van de woningen in Haarlem en
omstreken.
Tijdens dit onderzoek, dat in opdracht van het
ministerie van VROM plaatsvond, is bekeken of de

maatregelen nogal wat tijd vergt, heeft Elan Wonen

woningen aan de huidige wettelijke brandveiligheids-

uit voorzorg rookmelders geplaatst. Bewoners

eisen voldoen. Hierbij werd vooral onderzocht of de

reageren hier positief op.

scheidingswand tussen de woningen is doorgemetseld tot aan het dak en gezocht naar eventuele

Op dit moment wordt een plan van aanpak gemaakt

kieren en gaten.

waarin staat welke woningen extra voorzieningen
krijgen. In de loop van 2011 starten de werkzaam-

Van alle woningen van Elan Wonen bleek zestien

heden. Meer informatie over het project brandveilig-

procent niet aan de geldende bouwtechnische eisen

heid vindt u op onze website www.elanwonen.nl

te voldoen. Omdat het nemen van bouwtechnische

onder het kopje Huurdersinformatie.

Vaste baan!
Werkervaring met kans op een vaste baan in de
bouw! Dat vooruitzicht hadden twee jongens van
17 en 19 jaar, die in het najaar van 2008 stage gingen
lopen op het grootonderhoudsproject van Elan
Wonen in de Haarlemse Molenwijk. Bureau Jeugdzorg begeleidde de jongens tijdens de stage die
onderdeel uitmaakte van de ROC-opleiding ‘Bouwplaatsassistent’. Aannemer Hemubo Bouw stond
welwillend tegenover het stageverzoek van deze
bijzondere doelgroep.
Na anderhalf jaar is de balans opgemaakt en wat
blijkt? Inmiddels hebben in totaal drie jongens een
vaste baan gekregen bij Hemubo Bouw! Voor alle
partijen is de proef goed uitgepakt, het initiatief zal
zeker een vervolg krijgen.
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‘Raad van Commissarissen
houdt in de eerste plaats toezicht’
Net als iedere woningcorporatie heeft ook Elan Wonen een
Raad van Commissarissen. Maar wat doet zo’n raad eigenlijk?
Rashied Nurmohamed, lid sinds 1 januari 2009,
geeft tekst en uitleg.

dan waarschijnlijk óók niet goed gedaan”, vindt
Rashied (44), die getrouwd is, een zoon van vier
heeft en in Hoofddorp woont. “Want een RvC
heeft in de eerste plaats een toezichthoudende
rol. Niet alleen alle financiële stukken, zoals
de begroting en de jaarrekening, worden met de
RvC besproken, ook het (kwaliteits)beleid en de
realisatie van de doelstellingen worden onder

8

Eerst maar even door de zure appel heen bijten,

de loep genomen. Voldoet het een en ander aan

dan hebben we dat maar gehad. Elders in Nederland

de statuten en aan de uitgestippelde strategie?

zijn woningcorporaties de afgelopen jaren een paar

Stel dat de directie van Elan Wonen morgen zou

keer behoorlijk negatief in het nieuws gekomen,

besluiten om naast woningen ook, ik noem maar

door wanbeleid van het bestuur en/of de directie.

wat, gokhallen te gaan verhuren. De RvC zou dat

“De Raad van Commissarissen (RvC) heeft zijn werk

niet accepteren, want dat is niet de doelstelling
van Elan Wonen.”

‘Elan Wonen is financieel gezond en heeft met
“Hart voor de toekomst” een uitstekende strategie’
Goed bestuur
Voor alle duidelijkheid: het is maar een voorbeeld.
De directie van Elan Wonen heeft absoluut geen
plannen om gokhallen te gaan verhuren. “Met
het voorbeeld wilde ik aangeven dat het belangrijk is dat de RvC ook op zaken let als goed
bestuur en integriteit”, legt Rashied uit. “Dat
doen we dan ook, namens de huurders en de
doelgroepen van Elan Wonen. Als RvC komen we
zes à zeven keer per jaar bij elkaar om toezicht te
houden op het bestuur en op de algemene gang
van zaken van Elan Wonen.”
Rashied is inmiddels bijna anderhalf jaar in

Interview
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V.l.n.r.: mevrouw Beets, de heren Bliek en Huisman, mevrouw Paul (stagiaire), de heren Breij en Nurmohamed.

functie als lid van de vijfkoppige RvC van

reden dat ik destijds solliciteerde. Ik werk bij de

Elan Wonen. “De woningcorporatie is financieel

Rabobank, momenteel in Utrecht, als manager

gezond en heeft met ‘Hart voor de toekomst’

bij een van de directoraten van Rabobank

een uitstekende strategie”, prijst hij de directie.

Nederland. Ik ben niet alleen lid van de RvC

“Daar hebben mijn collega's een steentje aan

van Elan Wonen, maar zit ook in de Raad van

bijgedragen, want tijdens het proces dat tot de

Toezicht van de Primair Onderwijs Raad. Beide

toekomststrategie heeft geleid, fungeerde de

nevenfuncties zie ik in de eerste plaats als een

RvC als klankbord.”

vorm van maatschappelijke betrokkenheid.
Wonen, zorg en onderwijs hebben mijn speciale

Maatschappelijke betrokkenheid

belangstelling. Ik wil niet alleen langs de zijlijn

Blijft over de vraag: hoe word je lid van de RvC

toekijken, maar ook een bijdrage leveren aan

van Elan Wonen? “Door te solliciteren”, glimlacht

deze drie belangrijke onderdelen van het leven.

Rashied. “Ik heb gewoon gereageerd op een

Dat doe ik momenteel bij de Primair Onderwijs

vacature. Als er in de RvC een plek beschikbaar

Raad en bij Elan Wonen, een woningcorporatie

komt, wordt er een advertentie geplaatst. Er staat

dicht bij mijn woonplaats Hoofddorp.

een vergoeding tegenover, maar dat is niet de

Mooier kan toch niet?”

Zomeractiviteiten in en rond Haarlem!
Vakantietip 1: hofjesroute in Haarlem
Net als in Amsterdam (de Jordaan!), Groningen en andere oude
Nederlandse steden, heeft Haarlem verschillende mooie hofjes.
Bij de Haarlemse VVV is de ‘Hofjeswandelroute’ gratis verkrijgbaar.
De wandeltocht neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Een absolute
aanrader!

Vakantietip 2: fietsen in en rond Haarlem
Op www.rondjehaarlem.info vindt u de mooiste
fietsroutes in en rond Haarlem. De fietstocht
Rondje Haarlem voert de fietser in ongeveer 50
kilometer langs de mooiste plekjes van Haarlem
en vijf omliggende gemeenten. De route laat de
mooiste natuurgebieden en monumenten uit de
regio zien. U komt onder andere langs molens,
boerderijen, de mooi gelegen Ruïne van Brederode en het pittoreske haventje van Spaarndam
10

en u fietst door natuurgebied Spaarnwoude en
de rustige Kennemerduinen. De route kan in
twee tot drie uur gefietst worden maar bevat

Vakantietip 3: kinderactiviteiten in Duincentrum De Zandwaaier

onderweg voldoende bezienswaardigheden

In Duincentrum De Zandwaaier en in het Nationaal Park De Kennemer-

voor tussenstops.

duinen worden allerlei activiteiten voor kinderen georganiseerd.
De hele zomer door zijn er kinderexcursies. Kijk voor meer informatie
op www.npzk.nl. Het adres van De Zandwaaier is Tetterodeweg 27,
2051 EG Overveen.

Vakantietip 4: kijk eens op
www.uitinnoordholland.nl
Heeft u de site www.uitinnoordholland.nl al
ontdekt? Deze site staat boordevol actuele tips
voor dagjes uit en bevat ook een overzicht van
onder meer zomerbraderieën, tentoonstellingen,
stadswandelingen en openluchtconcerten.
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief,
ontvangt u deze voortaan iedere maand gratis.

Nieuw kinderdagcentrum voor
Ons Tweede Thuis
Een therapiezwembad, een gymzaal, een snoezelruimte, badkamers, keukens, groepsruimtes en ruimtes waar
kinderen individueel kunnen spelen of rusten. Het oude kantoor van Elan Wonen aan de Zijlweg in Haarlem
wordt de komende maanden stevig verbouwd. Stichting Ons Tweede Thuis vestigt hier eind dit jaar namelijk
een kinderdagcentrum, speciaal voor kinderen met een beperking.

Onlangs tekenden Elan Wonen, Ons Tweede Thuis en
aannemersbedrijf J.M. Putter uit Uitgeest gezamenlijk voor
de realisatie van het kinderdagcentrum. Als alles volgens
plan verloopt, kunnen zo’n veertig kinderen met een
beperking of achterstand in hun ontwikkeling, over ruim
zes maanden gebruikmaken van dit dagcentrum.

Vijf groepen
Ons Tweede Thuis zocht al langere tijd naar een geschikte
plek in Zuid-Kennemerland. Directeur Ad van Leeuwen:

organisatie ten
Ons Tweede Thuis is een
t een verstandelijke,
dienste van mensen me
ke handicap. Zij bestaat
meervoudige of lichamelij
Thuis is momenteel al
sinds 1967. Ons Tweede
en,
ten Aalsmeer, Amstelve
werkzaam in de gemeen
rmeer, Ouder Amstel en
Amsterdam, Haarlemme
ibel
uis biedt een breed en flex
Uithoorn. Ons Tweede Th
e als in
zowel in de thuissituati
hulpverleningsaanbod,
ecten.
, dagcentra en werkproj
specifieke woonvormen

“We zijn bijzonder blij met deze locatie aan de Zijlweg, een
11

van de grote toegangswegen naar het centrum van de stad.
We hebben de ruimte voor twintig jaar gehuurd.
Elan Wonen denkt goed met ons mee en begeleidt de hele
verbouwing. Na oplevering starten we hier met maximaal
vijf groepen met kinderen in de leeftijd tot circa 19 jaar.”

Vrijwilliger
Arend Mol, adjunct-directeur Elan Wonen:
“Het heeft toch wel even geduurd voordat we ons oude
kantoorpand konden verhuren. Zo’n 1375 m2 bedrijfsruimte
verhuur je in deze tijd niet zomaar even. Wij zijn erg
enthousiast over de nieuwe bestemming van ons voormalige
kantoorpand. Dat geldt ook voor de meeste omwonenden
die aanwezig waren bij de twee informatieavonden over de
nieuwe bestemming. Tijdens de laatste informatieavond
was een aantal omwonenden zelfs zo enthousiast, dat
ze lieten doorschemeren interesse te hebben om als
vrijwilliger bij het nieuwe kinderdagverblijf aan de slag
te gaan. De kinderen zijn dus meer dan welkom.”

V.l.n.r.: de heren Putter, Van Leeuwen en Mol slaan de handen ineen
voor een mooi eindresultaat.

Zo was het...
60 jaar geleden
‘Dat je daar wilt wonen,
bij al die spoorlui!’

De laatste der mohikanen. Zo zou je mevrouw G.T. Tollenaar (85), mevrouw C. van den Berg
(84) en de heer T.H. van Leuven (89) kunnen noemen. Met tientallen andere Haarlemmers
betrokken zij eind 1949 de toen fonkelnieuwe woningen in de Van Baerlestraat, gebouwd en
verhuurd door de toenmalige Woningbouwvereniging voor Gemeentepersoneel.
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Ruim zestig jaar later wonen zij er nog steeds.

Van Baerlestraat, beklaagde zich tegenover een

Alle andere huurders van het eerste uur verhuisden

opzichter over zijn belabberde huisvesting ‘met

of overleden. “Dat je daar wilt wonen, bij al die

vrouw en kind drie hoog achter aan de Schoter-

spoorlui!”, kreeg mevrouw Van den Berg in 1949 te

singel’ en… kreeg via via een woning toegewezen

horen. “Mijn man was namelijk boekbinder”, legt

in de Van Baerlestraat. Terwijl mevrouw Tollenaar

ze uit. “Vlak na de oorlog was de woningnood ook

appeltaart serveert, verhaalt de heer Van Leuven

in Haarlem enorm. Als je bij de overheid werkte,

met pretoogjes over die eerste jaren. “We hadden

had je meer kans op een woning van de Woning-

allemaal niks, maar toch was het een gemoede-

bouwvereniging voor Gemeentepersoneel. De

lijke tijd. Die gemoedelijkheid is weg. De straat is

Nederlandse Spoorwegen waren toen nog een

hetzelfde gebleven, maar de mensen zijn veranderd.”

staatsbedrijf en dus kwamen er hier ook veel
‘spoorlui’ te wonen. Maar als je connecties en

Mevrouw Van den Berg betreurt het verdwijnen

veel geluk had, lukte het ook om ertussen te

van veel winkels in de directe omgeving. “Het is

komen.”

hier een dooie boel geworden. Ik kom eigenlijk de
deur niet meer uit.” Sinds het

Mevrouw Tollenaar, mevrouw Van den Berg en de heer
Van Leuven: ‘We hadden allemaal niks, maar toch was
het een gemoedelijke tijd.’

overlijden van haar man heeft
ze het plezier in het leven
enigszins verloren. Ook
mevrouw Tollenaar en de heer
Van Leuven zijn respectievelijk weduwe en weduwnaar.

Gemoedelijke tijd

“Mij moeten ze hier uitdragen”, voorspelt

Dat geldt ook voor de heer Van Leuven die de kost

laatstgenoemde die, enige fysieke problemen

verdiende als stukadoor. Hij was aan het werk in

ten spijt, vast van plan is 110 te worden. “Ik woon

een van de in aanbouw zijnde woningen in de

hier nog steeds met veel plezier. Alleen als

Mevrouw Tollenaar heeft het
eerste huurcontract voor
haar woning in de Van Baerlestraat ruim zestig jaar lang bewaard.

het echt niet meer gaat, krijgen ze mij een verzor-

winters. De man die regelmatig de heggen kwam

gingstehuis in.”

knippen die de afscheiding vormden tussen de
voortuintjes en de stoep. En het huisje waar

Mooie verhalen

wekelijks cash de huur moest worden betaald.

En dan komen de mooie verhalen en namen

Mevrouw Tollenaar laat haar allereerste huurcon-

uit het verleden los, in het straatje dat anno 2010

tract zien, de dato 31 oktober 1949. “Huurprijs:

nog steeds wordt gekenmerkt door kleine, groene

6,20 gulden per week, inclusief een glasverzekering

voortuintjes en woningen met een donkere baksteen

van 10 cent per week”, glundert ze. “Mijn schoon-

en rode dakpannen. Grootste verschil met ruim

moeder, bij wie we toen inwoonden, vond het

zestig jaar geleden is misschien wel het vele blik

veel te duur. ‘Blijf toch hier wonen’, zei ze.

(lees: auto’s) dat het straatbeeld domineert. Niesten,

We hebben haar raad niet opgevolgd, waren dolblij

Paap, Bakker, Bidkamp… De kolenhokken. De strenge

met ons eigen huis. Die ruimte, die vrijheid…”

V.l.n.r.: mevrouw Van den Berg,
de heer Van Leuven en mevrouw Tollenaar.

13

Wijkbudget goed besteed
Jaarlijks stelt Elan Wonen 3 5,- per woning
beschikbaar aan bewonerscommissies voor
activiteiten die de leefbaarheid in de buurt ten
goede komen. Bewoners kunnen hiervoor het
hele jaar plannen indienen bij hun bewonerscommissie. De hoogte van het wijkbudget
is afhankelijk van het aantal woningen dat
een bewonerscommissie in haar wijk heeft.
In 2010 kunnen de bewonerscommissies
in totaal 3 37.755,- besteden.

Fleurige ‘blinde muren’

Slim!

2010 stond in het wijkIn Elan Nieuws voorjaar
rs09 vermeld dat bewone
budgetoverzicht van 20
l het
1872,- had besteed, terwij
commissie Delftwijk 3
de
5,- bedraagt. Even voor
wijkbudget ‘slechts’ 3 88
rsne
geen foutje! Deze bewo
duidelijkheid … dat was
t
gebruikgemaakt van he
commissie heeft namelijk
dget’ van de gemeente
‘bewonersinitiatievenbu
0,de gemeente ruim 3 80
Haarlem. Zij ontving van
u?
or
vo
stigen. Ook een idee
om de boottocht te beko

commissie voor de twaalf blinde muren in de
Bellamystraat, de Kinkerstraat, de Hieronymus

Bewonerscommissie : Van Zeggelenbuurt (Haarlem)
Aantal woningen

: 511

Te besteden in 2010 : 3 2.555,-

van Alphenstraat en de Van Zeggelenstraat, vaste
plantenbakken gemaakt. Met behulp van hoveniersbedrijf Biesot werden onder meer clematis,
bruidsbloemen, lavendel, jasmijn en vaste
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De Van Zeggelenbuurt wordt steeds groener. En

geraniums geplant.

dat is ook precies de bedoeling volgens Gerrit Jan

Inmiddels hebben zeven bewoners zich gemeld

Stapelkamp, voorzitter van bewonerscommissie Van

voor het vrijwillig onderhoud. Ook de negentig-

Zeggelenbuurt. Het wijkbudget 2009 en de helft van

jarige mevrouw De Jong (rechts op de foto)

het wijkbudget van 2010 zijn in deze buurt besteed

verzorgt een plantenbak.

aan het zogenoemde ‘opfleuren van blinde muren’.
Aan het begin van het voorjaar heeft de bewoners-

V.l.n.r.: Gerrit-Jan Stapelkamp en zijn dochter Nikita, Bart Biesot,
Meta van der Meij en mevrouw De Jong maakten er een
			
gezellige middag van.

Heeft u ook een goed idee voor de besteding
van het wijkbudget? Laat het uw bewonerscommissie weten. Of neem contact op met
onze afdeling Sociaal Beheer.

‘Een einde maken aan een burenruzie
door te luisteren, te praten, te bemiddelen…
Geweldig toch?’
Goed kunnen luisteren en je goed kunnen inleven
in de buren die een conflict met elkaar hebben.
Dat zijn volgens Astrid en Wil uit Heemstede
twee eigenschappen waar buurtbemiddelaars
aan moeten voldoen. “Een burenruzie is nooit
alleen de schuld van de ene partij”, weet Astrid.
“Er zitten altijd meer kanten aan het verhaal.
De kunst is om er achter te komen waar de
schoen precies wringt, waar de ruzie op is terug
te voeren.” Wil knikt. “Door met beide partijen
om de tafel te gaan, haal je vaak de kou al uit de
lucht. We zijn in de eerste plaats een luisterend
oor. Het feit dat mensen hun verhaal en emoties
kwijt kunnen, is al heel belangrijk.”

Wil (links) en Astrid: “Een burenruzie is nooit alleen
de schuld van de ene partij.”

Pittig en leerzaam

niet voor voelde.” De start van Wil als buurtbemid-

Astrid en Wil gaven zich na een oproep in Elan

delaar was precies hetzelfde: ook zij ving bot na

Nieuws op bij de Stichting Meerwaarde voor de

de eerste oriënterende gesprekken.

cursus Buurtbemiddeling, die ze allebei als ‘pittig

De Stichting Meerwaarde verwacht dat beide

en leerzaam’ omschrijven. Ze willen niet met hun

buurtbemiddelaars ongeveer twaalf keer per jaar

achternaam in Elan Nieuws. Ook de buurt waarin

zullen worden ingezet. “Volgens mij geeft het enorm

ze wonen, vermelden ze liever niet. Dat geeft wel

veel voldoening als je een einde weet te maken aan

aan hoe hoog de emoties kunnen oplopen tijdens

een ruzie”, blikt Wil vooruit. “Mensen hoeven later

een slepende burenruzie. “Les een is natuurlijk dat

heus niet bij elkaar op de koffie te gaan, als ze

je geen partij kiest”, legt Astrid uit. “In het ergste

maar weer normaal met elkaar om kunnen gaan.

geval kan iemand het idee hebben dat je dat wel

Als ik daar een bijdrage aan kan leveren, door te

doet. Uiteraard wil ik zo’n man of vrouw dan

luisteren, te praten, te bemiddelen… Dat lijkt me

niet aan de deur hebben. Om die reden worden we

geweldig.” Astrid knikt. “Zelf leer je er ook veel van.

ook nooit in onze eigen buurt ingeschakeld als

Buurtbemiddelaar zijn, verruimt je blik. En het

bemiddelaar.”

maakt je sociale netwerk veel groter.”   

Op de koffie
Uit onderzoek in Amsterdam is gebleken dat het
in veertig procent van alle bemiddelingspogingen
tot een gesprek met beide partijen komt.
Astrid en Wil hebben dat tot dusver nog niet bij de
hand gehad. Astrid: “Ik ben een keer ingeschakeld,
maar tot een gesprek met beide partijen op neutraal
terrein is het niet gekomen omdat een van hen daar

elaar worden of juist
Wilt u ook buurtbemidd
bemiddeling?
een beroep doen op buurt
t Lili Brouwer,
Neem dan contact op me
.
eling in de regio Haarlem
coördinator Buurtbemidd
(023) 569 88 83, haar
Haar telefoonnummer is
eling@meerwaarde.nl.
e-mailadres buurtbemidd
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Uw klacht: onze kans
voor verbetering
Dit jaar zijn er 77 klachtenbrieven bij ons
binnengekomen. Wij waarderen het als
bewoners de moeite nemen hun klacht op
papier te zetten. Als wij namelijk geen klachten
ontvangen, kunnen wij onze dienstverlening
niet verbeteren.

Voor deze categorieën hebben we een aantal
verbetervoorstellen gemaakt, zoals het aanbieden
van klanttrainingen aan de medewerkers met
klantcontacten en het beter gebruikmaken van
de klachtenprocedure.
Ook het invoeren van een klantvolgsysteem

De binnengekomen klachten hebben we

zit in de planning. Hiermee kunnen we inspelen

ingedeeld in de volgende categorieën:

op de wensen van bewoners en we kunnen ze

1. Communicatie met de klant.

nog beter van dienst zijn.

2. Houding, aanpak, gedrag Elan Wonen.
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3. Onjuiste aanpak aannemers.

Heeft u een klacht? Meld deze ons gerust!

4. Verwachting van de klant niet kunnen waarmaken.

We lossen hem graag op!

Maak het inbrekers lastig!
De meeste inbraken worden gepleegd door gelegenheidsinbrekers die zien dat zij op een
eenvoudige manier uw woning kunnen binnendringen. Deze inbrekers kijken in welke
woning zij binnen enkele seconden binnen kunnen komen en op welke plaats zij ongestoord
hun gang kunnen gaan, zonder de kans te lopen betrapt te worden.

Zo verkleint u de kans op een inbraak:
• Sluit alle ramen en deuren goed af, vergeet
vooral het wc-raampje en de ramen en deuren van de
garage niet.

• Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten.
• Controleer hang- en sluitwerk op defecten.
• Laat geen geld, waardevolle papieren en/of sieraden
in huis achter, maar bewaar deze veilig in een kluis
bij de bank.

• Laat de brievenbus regelmatig legen en de post neerleggen op een plaats die van buitenaf niet zichtbaar is.

• Zet tijdschakelaars op lampen en/of de radio, zodat
het lijkt of er iemand thuis is.

• Laat niet zien dat u weg bent, dus plak geen briefjes op
de deur.

• Laat geen touwtjes uit de brievenbus hangen.

• Sluit de overgordijnen niet.
• Laat planten op hun gebruikelijke plaats staan.
• Zorg dat kostbaarheden uit het zicht zijn.
• Laat niet via uw antwoordapparaat weten dat u
op vakantie bent. Zet uw fiets en/of brommer altijd
op slot, ook als deze binnen staan.

• Vraag uw buren een oogje in het zeil te houden en
laat hun weten waar u te bereiken bent.

• Voorzie uw waardevolle eigendommen van een
uniek merkteken: uw postcode en uw huisnummer.

• Vul registratiekaarten in voor uw eigendommen.
Deze zijn verkrijgbaar op de politiebureaus. U kunt
daarmee na een eventuele diefstal eenvoudiger
aangifte doen en u vergroot de kans dat u uw
eigendommen terugkrijgt.

‘High tea’
als bedankje
voor de buren

Op zaterdag 1 mei genoten drie huurders van Elan

Als Lidewij overdag werkt, zorgt de buurvrouw voor

Wonen uit de Dokter Schaepmanlaan in Heemstede,

haar poes. En toen de buurman nog een moestuin

in restaurant De Wachtkamer in Vogelenzang van

had, kwam hij regelmatig verse groenten brengen.

een ‘high tea’. Het was een initiatief van Lidewij van

“Met deze high tea kon ik eindelijk eens iets terug-

het Hof, die op deze manier stil wilde staan bij het

doen”, legt Lidewij uit. “Het was heerlijk en heel

feit dat de families Van het Hof, Hettelingh en

gezellig. Maar ik had ook niet anders verwacht.

Weteling 25 jaar buren zijn. “En wat voor buren!”,

Ik hoop dat we nog lang bij elkaar in de Dokter

lacht ze. “We delen lief en leed en staan altijd voor

Schaepmanlaan blijven wonen. Want betere

elkaar klaar. We lopen de deur niet bij elkaar plat,

buren zijn nauwelijks denkbaar.”

maar schuiven wel regelmatig aan voor een borrel
of een barbecue.”
V.l.n.r.: de dames Hettelingh, Weteling en Van het Hof en de heren Weteling en Rakers.
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In ruim anderhalf jaar tijd heeft woningcorporatie Elan Wonen de grootscheepse
grootonderhouds- en renovatieklus in het middengebied van de Heemsteedse
Provinciënwijk geklaard. Het dorpsachtige laagbouwwijkje bestaat nu uit 86 eengezinswoningen en 18 duplexwoningen. Onlangs werden de laatste sleutels uitgereikt.
Maar er gebeurde meer in deze wijk. Zo werden onder de flats Roodmus, Groenling
en Geelgors nieuwe voorzieningen gebouwd. De wijk heeft nu ook een ZOED, een
kinderdagverblijf, een naschoolse opvang en een dagbesteding van de SHDH.

De werkzaamheden
In juni 2008 werd gestart met het grootonderhoud aan
de 18 duplexwoningen. Het bestond waar nodig uit het
vernieuwen van badkamers, keukens en toiletten. In de
achtertuinen werden overal nieuwe schuren geplaatst.
De renovatiewerkzaamheden aan de overige woningen
gingen in oktober van datzelfde jaar van start en waren
ingrijpender. Alle woningen kregen een andere indeling,
nieuwe badkamers, toiletten en keukens en overal
werden de cv-, elektra- en gasinstallaties vervangen.
42 woningen werden naar achteren uitgebouwd waarbij
de schuur, die tegen de woning stond, achter in de tuin
werd geplaatst. Alle woningen hebben nu het Politie
Keurmerk Veilige Woning.

Onder de Roodmus is een ZOED (Zorg onder een dak) gebouwd.
Onder de Groenling is Bambino gebouwd.
Onder de Geelgors is de naschoolse opvang van
Bambino gekomen en de dagopvang van de SHDH.
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Betrokken Bewoners Berichten

Greetje de Jong-Jonk (69)
herhaalt het meerdere malen
tijdens het interview voor de rubriek
‘In de spotlight’ van Elan Nieuws. “Zet dat
er maar niet in hoor. Zeg maar dat het een
idee van de bewonerscommissie was, dat
we met z’n allen op het idee kwamen.”

Gezamenlijke entree
Greetje is een actief lid van de bewonerscommissie
Heemstede-Centrum. Ze staat altijd klaar voor
haar buren, schroomt in een strenge winter niet
om iedere dag de stoep sneeuwvrij te maken en
bedacht met de andere leden van de bewonerscommissie een originele poster die moet
voorkomen dat bewoners fietsen, winkelwagentjes en buggy's in de hal van de Heemsteedse
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Bescheidenheid siert de mens, zullen we maar

appartementencomplexen van Elan Wonen

zeggen. Feit is dat Greetje met veel plezier in

zetten. “Ze staan in de weg en zorgen voor

haar appartement aan de Beelenlaan in Heemstede

viezigheid op de muren”, legt ze uit. “Mensen

woont en haar directe omgeving mee laat delen

weten vaak niet eens dat het niet mag. Een deel

in dat plezier. “Ik heb zo’n leuk leven”, laat ze

van het probleem hebben we opgelost met

zich ontvallen. “Ik ben gek op mijn huis en op

nieuwe fietsenrekken voor de ingang. Met leuke,

mijn tuintje en heb leuke vriendinnen en goede

ludieke posters willen we bewoners erop wijzen

buren. Echt, ik wil hier nooit meer weg, heb net

dat de hal een gezamenlijke entree is en geen

mijn huurcontract met twintig jaar verlengd…”

plek om allerlei vehikels te stallen.”

‘Ik ben gek op mijn huis en op mijn tuintje
en heb leuke vriendinnen en goede buren’
Positief ingesteld
Greetje verhuisde naar de Beelenlaan nadat haar
man, met wie ze aan de Haemstedelaan een
groentezaak dreef, op 54-jarige leeftijd plotseling
was overleden. “Ik ben niet bij de pakken gaan
neerzitten, maar heb de draad na een tijdje weer
opgepakt”, blikt ze terug. “Dat is mijn aard. Ik
ben een positief ingesteld mens. Op 2 november
2007 brak ik mijn been toen ik van een klapstoeltje viel. Het herstel heeft lang geduurd, maar ik
laat me er niet door uit het veld slaan. Hooguit
ben ik iets voorzichtiger geworden. En ik ga niet
meer op een onbewaakt ogenblik op een klapstoeltje staan…”

Binnenkort hangt deze poster in alle portieken
en algemene ruimtes.

Bericht van de bewonersraad
Even voorstellen: de nieuwe voorzitter

De bewonersraad van Elan Wonen heeft een nieuwe voorzitter. Op 2 maart
2010 nam Ruud van Houten (68) uit IJmuiden de voorzittershamer over
van Geert Wagenaer.
Als huurder van Elan Wonen maakt hij daarmee

vertegenwoordig in het overkoepelende overleg

een bestuurlijke bliksemcarrière door, want Ruud

van huurdersverenigingen in Haarlem, de SHHO,

is vanaf het begin lid van de bewonerscommissie

wil ik goed beslagen ten ijs komen. Je zit dan

van de, in oktober 2008, opgeleverde woontoren

tenslotte toch twee keer per jaar met de wet-

De Komeet in IJmuiden. “Daarvoor huurden mijn

houder om de tafel om op te komen voor

vrouw Tony en ik 21 jaar lang een appartement in

iedereen die in Haarlem en omstreken een

Bloemendaal, van een particuliere verhuurder”,

woning huurt.”

blikt hij terug. “Het bevalt ons hier heel goed. De
indeling en de afwerking van het driekamerappar-

Redelijk op tijd

tement zijn prima. Het uitzicht is fantastisch. En

Als huurder en als lid van de bewonerscommissie

in de directe omgeving van De Komeet hebben

is Ruud tevreden over Elan Wonen. “Als je aan de

we alle ruimte om met onze twee honden te gaan

bel trekt met een vraag of probleem, reageren ze

wandelen.”

redelijk op tijd. Vaak is Elan Wonen echter weer
afhankelijk van andere partijen. Dan duurt het

Inspirerend uitzicht

wat langer, maar dat is begrijpelijk.”

In het dagelijkse leven is Ruud accountant.
Hij werkt vanuit huis, zoals dat heet, al krijgt

Als opvolger van Geert zal Ruud u voortaan in

hij in zijn geval het inspirerende uitzicht tot aan

Elan Wonen regelmatig informeren over onder-

Zandvoort aan Zee (en op heldere dagen nog

werpen die de aandacht van de bewonersraad

veel verder) er gratis bij. Ruud vindt het zelfstan-

vragen. Het nieuwe huurbeleid is er daar één

digondernemerschap goed te combineren met

van. Zoals het iemand die dagelijks met cijfers

zijn bestuurswerk voor de bewonerscommissie

bezig is betaamt, heeft Ruud zich er al flink in

van De Komeet en de bewonersraad van Elan

verdiept. “Het zorgt voor een betere prijs-

Wonen. “Ik ben eigenlijk nog maar net begonnen

kwaliteitverhouding van huurwoningen”, vindt

en ben me nog volop aan het inlezen. Voor alles

hij. “Dat neemt uiteraard niet weg dat we als

wat ik doe, geldt dat ik wil weten waarover ik

bewonersraad de vinger aan de pols houden.

praat. Dat moet ook wel, als accountant. Maar

Dat is tenslotte onze taak, daar zijn we voor

ook als ik de bewonersraad van Elan Wonen

gekozen.”
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Puzzel
Horizontaal
1 plooi 6 meubel 9 bakmengsel 13 pl. in Frankrijk 18 vrouwenjager 19 insect 20 United States 22 soort belasting
23 riv. in Duitsland 25 Europese hoofdstad 26 mannetjesbij 27 slee 28 voetbalpool 30 paling 32 eigendom 33 oude lap
35 Europese hoofdstad 37 een en ander (afk.) 38 herrieschopper 40 partij in een rechtszaak 43 te zijner tijd 44 buit
46 verharde huid 47 watervlakte 48 figuur uit een werk van Shakespeare 50 ivoor 51 dik en rond 52 ruzie 54 smekend
verzoek 57 bijbelse figuur 60 kunstuiting 62 zangstem 63 vleesgerecht 65 penibel 67 Ierse verzetsgroep 69 vers
71 besluit 72 uitbouw 73 kledingstuk 74 insecteneter 75 lumen 76 vertrager 78 zonderling 80 proef 82 voorzetsel
84 inhoudsmaat 85 oudgediende 86 kaarsvet 88 vliegtuigloods 89 roofvogel 90 hardnekkig 91 kleur.
Verticaal
1 reisweg 2 mio conto 3 pedagogische academie 4 Europeaan 5 herrie 6 frisheid 7 wees gegroet 8 scherpe saus
10 ontroering 11 water in Utrecht 12 tuingerei 13 helper 14 bijbelse figuur 15 wreed heerser 16 nummer 17 deel v.d. keel
21 voorgerecht 24 wijnsoort 25 gordel 27 op die manier 29 pl. in Italië 31 spil 34 ondernemingsraad 36 beslist 38 pl. in
Utrecht 39 universiteitsbode 41 tuinkamer 42 karig 45 boom 49 afgemat 52 voorheen 53 deel v.e. breuk 54 geldsom
55 meisje 56 naarling 57 vochtdeeltje 58 hechtenis 59 na 60 eethuis 61 modder 62 Mohammedaanse God 64 ten name
66 assistent-econoom (afk.) 68 laan 70 werpanker 74 vulkaan op Sicilië 77 Baskische afscheidingsbeweging
79 liefkozing 81 bevel 83 nageslacht 85 Verenigde Naties 87 voegwoord.
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corresponderende nummer.

De oplossing van de puzzel uit Elan Nieuws voorjaar 2010 was: Ecowasbal.
Mevrouw Jonker uit Haarlem won de Elan Wonen-taart.
Stuur de oplossing van de puzzel vóór 30 juli naar Elan Wonen, Postbus 1646, 2003 BR  Haarlem.
Mailen mag natuurlijk ook: mail@elanwonen.nl. De winnaar krijgt een smakelijke taart thuis bezorgd.

Info & Tips
Nieuw telefoonnummer of

e-mailadres? Geef het door!

onder
urovereenkomst noteren wij
Bij het afsluiten van uw hu
e
r en uw e-mailadres. Zijn dez
andere uw telefoonnumme
ndig
gd? Geef het ons door. Ha
gegevens inmiddels gewijzi
voor u èn voor ons!

De huur betalen
De huur betaalt u maandelijks

Dit houdt in dat uw huurbetali

Bel Elan Wonen voor

reparaties

Is een ruit kapot? He
eft u last van lekkage
? Bel voor reparaties
altijd Elan Wonen en
schakel hiervoor nooit
zelf een bedrijf in,
want dan zijn de koste
n voor uw eigen reken
ing.
Reparatieverzoeken ku
nt u melden tijdens on
ze openingstijden via telefoonnum
mer (023) 515 98 59 (ke
uzetoets 1) of
mailen naar servicedie
nst@elanwonen.nl. Vo
or storingen
aan een geiser of cv-ke
tel die eigendom is va
n Elan Wonen,
mag u zelf wel direct
de installateur bellen.
Zie hiervoor de
sticker op het apparaa
t.

vooruit.

ng vóór
de eerste van de maand op onz
e
bank- of girorekening staat.
Er zijn verschillende manieren
om de
huur te betalen.
1. Met een automatisch incass
o.
2. Door een automatische opd
rac

ht

aan uw bank te geven of te
telebankieren. Deze mogelijkh
heeft als nadeel dat u wijzigin

eid

gen
in de huur zelf moet doorgeven

aan de bank.

3. U kunt pinnen. Dit is mogel
ijk bij

ons op kantoor.
4. Met een acceptgirokaart. Dez
e

sturen wij één week voor de te

Maak kans op één maand

gratis huur!

via een autoWij vinden het prettig als u
aalt. U kunt
matisch incasso de huur bet
u dat het beste
zelf bepalen op welke dag
de 1e, de 5e, de
uitkomt. U kunt kiezen uit
. Ieder jaar ver10e of de 15e van de maand
and gratis huur
loten wij drie keer één ma
r deze betalingsonder de huurders die voo
om de ‘kale huur’.
wijze kiezen. Het gaat dan
iedere maand
Voorwaarde is wel dat wij
uw rekening
probleemloos de huur van
n. Wie weet,
hebben kunnen afschrijve
ukkigen.
wordt u een van de drie gel
automatisch
Wilt u overstappen op een
t op met onze
incasso? Neem dan contac
telefoonafdeling Huuradministratie,
zetoets 2.
nummer (023) 515 98 59, keu

betalen maand naar u toe.
Kijk voor uitgebreide informatie

onze website www.elanwonen.

op

nl.

Regelmatig te huur!
Elan Wonen heeft regelmatig woninge

n te huur die u
n in de vrije sector.

direct kunt huren. Dit zijn woninge
Heeft u interesse in een woning in

het duurdere segment?
Kijk dan op www.elanwonen.nl/hure
nbijelanwonen.  
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Bewonersinformatie
Elan Wonen
Postbus 1646  2003 BR  Haarlem
Meesterlottelaan 301  2012 JJ  Haarlem

Woonservice

Tel.:

(023) 515 98 59

Belgïelaan 63  2034 AW Haarlem  

Fax:

(023) 532 31 24

Tel.:

(023) 517 56 00	    

E-mail: mail@elanwonen.nl

Fax:

(023) 517 56 56

Web: 	

www.mijnwoonservice.nl

www.elanwonen.nl

Openingstijden

Regionale Geschillencommissie

Maandag t/m donderdag  8.30 - 16.30 uur

Antwoordnummer 1872  2000 WC  Haarlem

Vrijdag  8.30 - 12.00 uur

Folders
Verbinding met openbaar vervoer

Elan Wonen heeft een aantal praktische folders

Ons kantoor aan de Meesterlottelaan 301 is

ontwikkeld. Deze kunt u op onze site

bereikbaar met bus 140 (halte Dreef) en de

www.elanwonen.nl bekijken en/of downloaden.

bussen 50, 51 en 90 (halte Hazepaterslaan).
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Legitimatiebewijs
Reparatieverzoeken

Wil iemand uw woning in, vraag dan altijd om een

Reparatieverzoeken kunt u telefonisch melden

legitimatiebewijs. Medewerkers van Elan Wonen

tijdens de openingstijden via telefoonnummer

zijn verplicht om hun legitimatiebewijs te tonen als

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

u daarom vraagt. Medewerkers van bedrijven die

servicedienst@elanwonen.nl.

voor ons werken, hebben ook een legitimatiebewijs
bij zich waaruit blijkt dat zij voor het betreffende

Storingen aan cv-ketel

bedrijf werken. Vertrouwt u het niet? Bel ons!

Storingen aan de cv-ketel die eigendom is van

Telefoonnummer (023) 515 98 59.

Elan Wonen, kunt u direct melden aan de installateur
(zie hiervoor de sticker op het apparaat).

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.

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.

