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Grischa Lowinsky

Visitatie

Column

‘ Wij zien visitatie als
een extra leermoment’

Visite is iets leuks. Er komen familieleden of vrienden
op bezoek, je eet en drinkt wat en ondertussen praat je
elkaar bij over van alles en nog wat. Hoewel beide
woorden op elkaar lijken, is ‘visitatie’ iets heel anders.
‘Visitatie van corporaties is een belangrijk instrument
om het maatschappelijk presteren te beoordelen en te
verbeteren. Elke vier jaar dient een corporatie, die lid is
van brancheorganisatie Aedes, zich te laten visiteren.
Welnu, als u dit nummer van Elan Thuis leest, bevindt
de visitatie bij Elan Wonen zich in de afrondende fase.
Op alle mogelijke manieren gaven we openheid van
zaken en zijn zowel vanuit Elan Wonen als door onze
belanghouders gesprekken gevoerd met de visitatiecommissie. Eind dit jaar resulteert dat in een rapport,
dat aangeeft hoe Elan Wonen de afgelopen jaren heeft
gepresteerd.
Wij zien visitatie vooral als een extra leermoment.
Dankzij de zeer grondige manier waarop de visitatiecommissie het aanpakt, levert het veel informatie.
Bijvoorbeeld over onze prestaties op het gebied van
kwaliteit van de woningen, het woningbeheer en de
huisvesting van bijzondere doelgroepen. Maar ook
over de kwaliteit van wijken en buurten en onze
investeringen in vastgoed. Kernvraag: stroken onze
prestaties met onze opgaven en ambities die wij
(lokaal en regionaal) hebben en met onze afspraken
met bijvoorbeeld gemeenten en andere corporaties?
En hoe verhouden onze prestaties zich tot onze
mogelijkheden?
Net als de vorige keer zal ook nu blijken dat er veel
goed gaat. Maar het rapport bevat ongetwijfeld ook
weer verbeterpunten waarvan we zeggen: zo hadden
we het niet bekeken, goed om er door een onafhankelijke, externe partij op te worden gewezen. En reken
maar dat we juist met die verbeterpunten aan de slag
gaan. Want met het belang van onze huurders voor
ogen grijpen we iedere kans om nog beter te presteren
met beide handen aan. w
Grischa Lowinsky,
directeur
Najaar 2014
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KORT nIEUWS

Leuk

Elanwonen.nl in top 10
corporatiewebsites

Afgelopen voorjaar zijn alle 367 corporatiewebsites gemeten via
de landelijke KWH-Webmonitor 2014. Corporatiewebsites m
 oeten
voldoen aan ruim tachtig eisen. Dat Elan W
 onen uiteindelijk is
geëindigd op de negende plaats, is een fantastisch
resultaat, want we willen graag een optimale online
informatievoorziening en dienstverlening voor
onze huurders. Binnen onze c ategoriegrootte
(4.000 - 10.000 woningen) behaalden we
zelfs de vierde plaats. Gemiddeld scoren

‘ Vooral de
gebruiksvriendelijkheid
van onze website
scoorde hoog’

woningcorporaties een 6,1. Elanwonen.nl een 7,7.

Gebruiksvriendelijk en functioneel
Vooral de gebruiksvriendelijkheid van
onze website scoorde hoog. Met maar
liefst een 8,6 leverde dit Elan Wonen een
zesde plaats op. De vele mogelijkheden
(functionaliteiten) op elanwonen.nl
werden eveneens beloond met een
plaats in de top 10. Bij bijna de helft van
de corporaties is het niet mogelijk om
reparaties online te melden. Het zelf
inplannen van een afspraak in een tijdsblok komt helemaal nog weinig voor. Via
het huurdersportaal op de site van Elan Wonen is
dit allemaal wel mogelijk. Bekijk het filmpje op
www.elanwonen.nl/reparatieverzoek om te zien
hoe eenvoudig het is om een afspraak met de
onderhoudsmedewerker in te plannen op de dag
en het tijdstip die u het beste uitkomen.

4
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Verbeterpunten
Valt er dan niets meer te verbeteren? Jazeker wel!
Tot voor kort was onze website niet goed te
bekijken op een tablet of smartphone. Maar daarin is nu verandering gekomen. Vanaf oktober is
onze website ook hierop goed te gebruiken.
Uitproberen? Ga snel naar www.elanwonen.nl. w

INFORMATIE

‘ Het eindresultaat
van de renovatie
mag er zijn’

Feest inde Amsterdamsebuurt

na afronding renovatie
Op de hoek Zomerkade/

ronding van fase 2 van de renovatie

De aanwezigen genoten in het zonnetje
van een hapje en een drankje en de
gezellige muziek van de Spaarne Town
Jazzband. Projectleider Wiebe Fennema
sprak de aanwezigen toe: “Het is geen
makkelijke periode geweest, maar het
eindresultaat mag er zijn. De woningen
zijn nu uitstekend geïsoleerd. Als je nu
door de buurt loopt, zie je eigenlijk
alleen maar mooie paleisjes.”

 nder meer dankzij isolatie van de geo
vels en de vloeren. Alle woningen zijn
uitgerust met nieuwe ramen, deuren,
dakkapellen en een HR++-cv-installatie.
Daarnaast konden bewoners kiezen
voor een grotere badkamer met een
tweede toilet en diverse aanpassingen
in de keuken. Tot slot werden er zonne
panelen aangebracht op de daken van
de woningen.

te vieren. Hoewel het project veel

Renovatie

Mijn Stek Haarlem

impact had op alle betrokkenen,

Tijdens de ingrijpende klus woonden
de bewoners gemiddeld vier weken in
wisselwoningen. De huizen in de
Van Zeggelenstraat, Ten Katestraat,
De Genestetstraat en aan de
Zomerkade zijn nu energiezuiniger,

De opknapbeurt maakt deel uit van een
reeks renovaties en nieuwbouwwerkzaamheden die Elan Wonen in dit deel
van Haarlem-Oost laat uitvoeren.
Kijk voor meer informatie op
www.mijnstekhaarlem.nl. w

Van Zeggelenstraat was het b
 egin
september feest. Elan Wonen
trakteerde de bewoners van 71 huur
woningen in de Amsterdamsebuurt
op een zomerse borrel om de af-

is het uiteindelijke resultaat iets
waarop zowel de bewoners als
Elan Wonen trots zijn.

Najaar 2014
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‘ Ik ben een
optimistisch mens.
Als het even kan, gooi
ik een beetje humor in
de strijd’
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Reportage

‘Wijkbeheerder

is de antenne én het gezicht van
Elan Wonen in de wijk’

Rob Neeskens (57) is één van de
zes wijkbeheerders van Elan Wonen.
Elan Thuis zocht hem op in zijn
kantoor in Meerstaete, waar hij twee
keer per week spreekuur heeft en
tevens fungeert als huismeester.

Rob is al 28 jaar als wijkbeheerder in
dienst van Elan Wonen. Daarnaast is hij
huismeester in Meerstaete, een flat met
99 huurwoningen in de Forelstraat in
Haarlem. “Huurders kunnen me inschakelen voor kleine reparaties. Als ze met
een ingewikkeld reparatieverzoek bij me
aankloppen, verwijs ik ze door naar de
Servicedienst of naar het handige huurdersportaal op elanwonen.nl.”
Als wijkbeheerder liggen Robs activiteiten vooral op het sociale vlak. “Ik houd
twee keer per week spreekuur in mijn
kantoor in Meerstaete. Daarnaast laat ik
regelmatig mijn gezicht zien in ‘mijn’
wijken. Ik loop een of twee keer per
week een rondje, om te kijken of alles in
orde is. Daarbij heb ik een speciale
antenne voor signalen die op sociale
problemen kunnen duiden. Zoals ver
wilderde tuinen, meubels op straat of
ramen die met kranten zijn dichtgeplakt.”

Buurt in verandering
Als er nieuwe mensen komen wonen in
Meerstaete, probeert Rob altijd even
kennis met ze te maken. “Ze weten me
dan te vinden als er iets is. Als wijk
beheerder ben ik er ook om ergernissen
en beginnende burenruzies in de kiem
te smoren. Ik probeer er in een zo vroeg
mogelijk stadium bij te zijn, om de boel
te sussen en op te lossen. Als dat niet
lukt, bijvoorbeeld omdat een burenruzie
al een tijdje speelt, schakel ik Elan
Wonen-wijkcoach Casper de France in.”

Minder verdraagzaam
Omdat hij al zo lang meeloopt, kan Rob
uiteraard een goede vergelijking maken
tussen ‘vroeger’ en ‘nu’. “Mensen zijn in
de loop der jaren intoleranter geworden.
Ze zijn minder verdraagzaam ten
opzichte van hun medelandgenoten.
Dat is wel eens lastig, in een flat met
veel mensen met verschillende achtergronden. Over het algemeen zijn jongeren bovendien wat minder makkelijk
aanspreekbaar dan ouderen. Niet dat ik
me daardoor laat weerhouden: als de
demente hond van iemand steeds in de
lift poept of iemand zijn vuilniszakken of
bierkratten steevast op de galerij zet,
spreek ik hem of haar daarop aan.”

Kou uit de lucht
Rob erkent dat zijn functie frustrerende
kanten heeft. “Maar ik ben een optimistisch mens. Als het even kan, gooi ik een
beetje humor in de strijd, dat helpt vaak
om de kou uit de lucht te halen.”
Dat zijn werk ook veel mooie kanten
heeft, blijkt uit diverse bedankjes van
huurders die Rob in zijn kantoor heeft
opgehangen. ‘Gefeliciteerd met je uithoudingsvermogen’ staat bijvoorbeeld
met grote letters op een A4-tje.
“Gekregen van een iemand die respect
had voor hoe ik omging met klachten
van huurders”, lacht Rob. w

Najaar 2014
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Elan Wonen heeft beleid ontwikkeld hoe om te
gaan met asbest. Alle woningen van voor 1994
worden steekproefsgewijs gecontroleerd op
asbest. Dit najaar start Elan Wonen hiermee.
Het streven is de inventarisatie voor eind 2015
af te ronden. Als we weten of en waar asbest
zit, informeren we u hierover.

Asbest,

wat doet Elan Wonen ermee?

Asbest verwijderen
Als we asbest aantreffen, bepalen we of het kan
blijven zitten, of dat het verwijderd moet worden
omdat het een risico vormt. In de meeste gevallen
verwijderen we asbest bij woningen die leeg
komen en bij planmatig onderhoud. In bewoonde
staat wordt meestal geen asbest uit een woning
verwijderd om ongerief voor b
 ewoners te voor
komen.
Omdat asbest veilig moet worden verwijderd,
schakelen wij bij inventarisatie en verwijdering
onafhankelijke, gespecialiseerde bedrijven in.
Vermoedt u dat er asbest in uw woning zit?
Neem dan contact op met onze Servicedienst. w

Info
8
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Meer lezen over asbest of over
het asbestbeleid van Elan Wonen?
Kijk op www.elanwonen.nl/asbest
en/of www.rijksoverheid.nl/asbest.

Vuistregels asbest

Verwijder nooit zelf asbest; ook geen vloerbedekking (vinylzeil en tegels) of golfplaat.

•

Asbest verzagen, schuren, breken of een gat erin boren,
is strafbaar.

•

Neem altijd contact met ons op als u vermoedt dat er
asbesthoudende materialen in en achter gevelkachels en
geisers zijn.

•

Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is?
Vraag eerst ons advies.

•

DUURZAAM

LED-lampen
Met het Energieteam aan de k noppen, investeert
Elan Wonen flink in de duurzaamheid van haar woningvoorraad. Een van de maatregelen die op ‘natuurlijke

goed voor milieu
en portemonnee

momenten’ wordt genomen, is de vervanging van
huidige lampen door L ED-lampen.

De Von Brucken Focklaan en de Provinciënwijk in
Heemstede, de F
 lorence Nightingalestraat en de
Forelstraat in Haarlem (foto). Ze hebben met elkaar
gemeen dat de gemeenschappelijke ruimten in de
woongebouwen die eigendom zijn van Elan Wonen nu
worden verlicht door LED-lampen. “Denk aan box
gangen, galerijen en trappenhuizen”, legt Frank de
Koning van het Energieteam van Elan Wonen uit. “Op
natuurlijke momenten, zoals planmatig onderhoud,
worden alle armaturen voorzien van LED-lampen.”

Haarlem klimaatneutraal
Dat is goed voor het milieu, want LED-lampen gaan
veel langer mee en verbruiken veel minder energie dan
bijvoorbeeld gloeilampen. “Het is ook goed voor de
portemonnee, van zowel Elan Wonen als de huurders”,
vertelt Energieteamlid Maurice Stoffers-Merz. “Want
hoe minder energie er wordt verbruikt in de gemeenschappelijke ruimten, hoe lager de servicekosten.”
Als onderdeel van een breed pakket aan energiezuinige
maatregelen vloeit het aanbrengen van LED-verlichting
voort uit ‘Haarlem klimaatneutraal’. Dat is het initiatief
van de gemeente om als stad in 2030 klimaatneutraal
te zijn. Ook Elan Wonen levert als corporatie een bijdrage
aan de realisatie van deze ambitieuze doelstelling.
Elan Wonen wil vóór 2018, 30% CO2-reductie in haar
woningbezit hebben gerealiseerd. Frank: “Iedere
LED-lamp is weer een stapje in de g
 oede richting.”
Maurice: “ En goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen:
het zou natuurlijk prachtig zijn als onze huurders in
hun woningen ook kiezen voor spaarlampen of
LED-lampen.” w

‘ Het is ook
goed voor de
portemonnee, van
zowel Elan Wonen
als de huurders’

Najaar 2014
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PORTRET

Achter de geraniums
is niets voor Arie van der Kwaak
Het grootste deel van zijn arbeidzame leven was Arie van der Kwaak (73)
stratenmaker. Ernstige fysieke klachten heeft hij gelukkig niet overgehouden
aan dat zware beroep en sinds zijn pensionering is hij bepaald niet achter de
geraniums gaan zitten. Portret van een bijzondere Elan Wonen-huurder.

Naam
Arie van der Kwaak

HOBBY
Varen met pont, saxofoon spelen

In de wetenschap dat hun twee zoons
goed terecht zijn gekomen, woont de
goedlachse Van der Kwaak met zijn
vrouw naar volle tevredenheid al sinds
1967 in de Haarlemse Molenwijk.
Afgaande op zijn vele mooie verhalen
is hij vaker niet dan wel thuis.
Het interview vindt bijvoorbeeld plaats
op de Stroomboot, het pontje tussen
Haarlem en Cruquius. Terwijl de Elan
Thuis-verslaggever er een beetje het
heen-en-weer van krijgt, letterlijk
welteverstaan, vertelt Van der Kwaak
enthousiast over de circa vijftig vrij
willigers die het pontje van april tot
oktober in de vaart houden. “Samen
met mijn buurman Hein Kruijver vorm
ik iedere woensdag de bemanning.
Al met al zetten we ieder jaar ruim
20.000 mensen over. ’s Winters vaart
het pontje niet, dan mis ik het echt.
Gelukkig heb ik dan de muziek nog.”

Extra bijzonder
Een van de fietsers die Van der Kwaak
en Kruijver vandaag overzetten, is
André Blankert, het oudste lid van de
Spaarne Town Jazzband. Zelf speelt Van
der Kwaak saxofoon in de jazzband die

10

elanthuis

al ruim twintig jaar bestaat, één keer
per week repeteert en regelmatig
optreedt. Elan Wonen is bijvoorbeeld
een van de bedrijven en organisaties
die de jazzveteranen af en toe inhuurt
om een feestje muzikaal op te luisteren. Van der Kwaak: “Laatst hebben we
nog in de Amsterdamsebuurt gespeeld,
toen daar een renovatieproject werd
opgeleverd. Voor mij was dat extra
bijzonder, omdat ik daar vroeger als
stratenmaker heb gewerkt in die wijk.”

In de luiers
Blankert en Van der Kwaak hebben hun
instrumenten op het pontje meege
nomen en laten zich de kans niet
ontnemen om op de Ringvaart om de
Haarlemmermeer wat jazzmuziek te
spelen. De energieke Van der Kwaak
tovert een witte doek tevoorschijn, die
hij gebruikt om tijdens optredens van
de Spaarne Town Jazzband het zweet
van zijn gezicht te wissen. “Het is een
luier, die mijn zoons vroeger echt om
hebben gehad”, lacht hij. “Als ik ’m op
het podium gebruik, zeg ik altijd: ik
mag dan 73 zijn, zoals u ziet, zit ik nog
steeds in de luiers…” w

zitten,

‘In de winter
vaart het pontje niet,
dan mis ik het echt.

Gelukkig heb ik dan
de muziek nog’
Najaar 2014
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MIJN HUISDIER EN IK

‘Een lievere hond dan
Dana is niet denkbaar’
Het is een klein wonder: tijdens het gesprek met huurder
Helen Klooster blaft Dana ruim een half uur lang vrijwel onaf
gebroken naar het bezoek. Maar in de armen van haar baasje,
houdt de hond zich tijdens de afsluitende fotosessie muisstil.

Voor het geblaf van Dana is een goede reden:
volgens Helen is de teef in de eerste maanden van
haar leven in Spanje mishandeld, vermoedelijk
door kinderen. “Daardoor is het een getraumatiseerde en niet-gesocialiseerde hond. Behalve aan
mij zal ze zich nooit meer aan iemand kunnen
hechten. Ik zal ermee moeten leven. Het komt erop
neer dat ik thuis eigenlijk geen bezoek kan ont
vangen. Dana wordt dan immers onzeker en gaat
blaffen, zoals je merkt.”

Liefde en geduld
Helen woont in een appartement in de Nederlandlaan in Haarlem. Ongeveer anderhalf jaar geleden
ging ze via internet gericht op zoek naar een hond.
“Ik wilde een hond die tegen autorijden kan, en die
goed alleen kan zijn, want ik werk vier en een halve
dag per week. Het werd Dana. Toen ik haar ging
bekijken in het asiel, dook ze meteen onder tafel.
Doodsbang. ‘Met een beetje liefde en geduld komt
u er wel’, kreeg ik te horen.”

Geen spijt
Dana, een kruising tussen een terriër en een windhond, was negen maanden oud toen Helen zich
vijftien maanden geleden over haar ontfermde.
Spijt van haar keuze heeft ze bepaald niet. “Een
lievere hond dan Dana is niet denkbaar. Als je kijkt
naar wat ze heeft meegemaakt, is ze heel veerkrachtig en levenslustig. Ze blijft alleen panisch voor
kinderen en voetballen. En waarschijnlijk heeft ze de
eerste maanden van haar leven honger geleden,
want als ik haar uitlaat en even niet oplet, eet ze alles op wat ze op straat of op het strand tegenkomt.”

12
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‘Als je kijkt naar
wat ze heeft meegemaakt,
is ze heel veerkrachtig en
levenslustig’

Draai gevonden
Helen zou nu niet meer zonder Dana kunnen.
Omdat ze driehoog woont, is ze op zoek naar een
grondgebonden woning in een minder kinderrijke
buurt. “Dana en andere mensen… Dat zal nooit
meer een goede match worden. Maar samen hebben we onze draai helemaal gevonden.” w

KAN IK U HELPEN?

‘ We hebben
vaste klanten tot in
Canada aan toe’
Adres
Nu: Hannie Schaftstraat 41
Straks: Truus Oversteegenstraat 259
(023) 536 21 58

Openingstijden

Indigo
Hairdesign

Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00-17.30 uur
Zaterdag: 8.00 tot 16.00 uur

enthousiast op weg naar het Hof van Dumont
Met de verhuizing naar een fonkelnieuwe zaak in het
Hof van Dumont, komt voor Leo en Ellen van Norde
binnenkort een eind aan een lange periode van onzekerheid. Aan de andere kant van de Hannie Schaftstraat lijkt
de toekomst van Indigo Hairdesign en Indigo Beauty er
goed uit te zien.
Kapper Leo van Norde huurt al bijna achttien jaar bedrijfsruimte van Elan Wonen in de Hannie Schaftstraat. In de loop
der jaren groeide eerst Indigo Hairdesign en later ook Indigo
Beauty, de schoonheidssalon van Ellen, uit tot een begrip in
de Slachthuisbuurt. “En ver daarbuiten”, verzekert Leo. “We
hebben vaste klanten tot in Canada aan toe. Daarom hebben
we het hoofd de afgelopen jaren ook boven water kunnen
houden. Door alle sloop/nieuwbouw in de Slachthuisbuurt,
dunde het aantal klanten in onze directe omgeving hard uit.”

Zware periode
Terwijl vaste medewerkster Larissa er ook gezellig bij komt

z itten, vertelt Ellen over de emotioneel zware periode die het
echtpaar achter de rug heeft. “Zolang we hier zitten, wordt al
over sloop/nieuwbouw gepraat. De plannen wijzigden vaak
en werden steeds op de lange baan geschoven.” Leo: “Die on
zekerheid vreet aan je, temeer daar je als kapper voor je klanten
een soort klankbord bent. Wat ik allemaal niet aan indianenverhalen heb gehoord …! En vaak negatief. Zo van: er komt
toch nooit wat van terecht, je bent gek dat je erin investeert.”
Ellen: “We zijn heel diep gegaan, maar zelf zijn we positief en
enthousiast gebleven. We zijn er altijd in blijven geloven.”

Moderne uitstraling
En terecht, want de bouw van het Hof van Dumont is in volle
gang en de verhuizing van Indigo Hairdesign en Indigo
Beauty komt steeds dichterbij. “In goed overleg met
Elan Wonen gaan we in het voorjaar van 2015 over”, blikt Leo
vooruit. “Het wordt prachtig: verdeeld over twee verdiepingen
(splitlevel) krijgt de nieuwe zaak een moderne uitstraling en
een oppervlakte van 80 m2. En het mooie is dat we straks de
enige kapper en schoonheidsspecialist zijn in een gebied
waar de komende jaren heel veel nieuwe woningen worden
gebouwd.” w
Najaar 2014
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WijkBUDGET

Mooi

Ieder jaar stelt Elan Wonen een wijkbudget beschikbaar aan alle wijken waar de
corporatie woningen bezit. Dit bedrag kunnen de bewonerscommissies besteden
aan activiteiten die de leefbaarheid in de buurt ten goede komen.

georganiseerd van het wijkbudget
Bewonerscommissie	:

De Drie Hoven (Europawijk)

			

Aantal woningen	

:

40

Te besteden in 2013

:

€ 200,-

Actieve senioren in De 3 Hoven
Herman en Bep Schouten wonen in seniorencomplex
De 3 Hoven aan het Monacopad in Haarlem en zijn de
drijvende krachten achter flink wat activiteiten. “Daarbij
maken we gebruik van het wijkbudget dat Elan Wonen
beschikbaar stelt”, legt Herman uit. “We richten ons uit
sluitend op de bewoners van de veertig seniorenwoningen.
De oorspronkelijke bewonerscommissie bestaat feitelijk niet
meer.”

Snertavond
De foto’s op deze pagina geven een beeld van wat het echtpaar Schouten allemaal organiseert, met behulp van buren
Jan Mulder en Gerrit Philippo. Bij goed weer fungeert de
fraaie binnentuin als plaats van handeling, bij slecht weer en
’s winters wordt uitgeweken naar de recreatieruimte van de
Hartekamp. Jaarlijks terugkerende happenings zijn de nieuwjaarsreceptie, pannenkoeken bakken (en eten!), een ‘snertavond’ en een zomerfeest. En ’s winters vindt iedere derde
dinsdag van de maand een spelletjesavond plaats. “Er doen
steevast 25 à 30 mensen aan mee, wat wel aangeeft dat er
veel animo voor is”, aldus Herman. w
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WIJ... DE WIJK

Bewoners onderhouden

het groen in de buurt

Alexander Flemingstraat
Hondsbos

Het lijkt wel een trend te worden
dat buurtbewoners het o
 nderhoud
van gemeenteplantsoentjes voor
hun rekening nemen. Steeds meer
bewoners steken tijd en energie in
hun directe woonomgeving.

Neem bijvoorbeeld het plantsoentje in
de Alexander Flemingstraat in Haarlem.
Een handtekeningenactie in de buurt
en lang zeuren bij de gemeente
Haarlem leverde mevrouw van der Berg
een fraai plantsoen op, schuin voor
haar huis. De gemeente verbond er wel
een voorwaarde aan: bewoners nemen
zelf het onderhoud voor hun rekening.
De gemeente gaf de heren Nunnikhoven
en Joosten zelfs een cursus hoe de
beplanting het beste onderhouden kan
worden.

‘ En het
onderhoud?
Daar zorgen ze
samen voor! ‘

Hortensialaantje
Wat is het toch fijn
als bewoners tijd en
energie steken in hun
woonomgeving. Nog zo’n mooi
voorbeeld: Hondsbos 52-58 in de
Haarlemse Molenwijk heet nu
Hortensialaantje. Bewoners plantten
daar tal van hortensia’s. En het
onderhoud? Daar zorgen ze samen
voor! w
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WERK IN UITVOERING

Van de Beltstraat

na renovatie tien ‘maisonnettes’ rijker
Ze waren er niet, nu zijn ze er wel: tien fraaie maisonnettes in de Van de
Beltstraat in de Haarlemse Boerhaavewijk. Ook de dertig woningen erboven
werden de afgelopen zes maanden gerenoveerd. De nadruk lag daarbij op
energiebesparende maatregelen.

Een maisonnette is volgens Wikipedia
‘een woning in een groter gebouw, zoals een flat, waarbij meerdere verdiepingen aanwezig zijn per woning’. Door
in de Van de Beltstraat de bergingen op
de begane grond te combineren met de
appartementen op de eerste verdieping, konden tien ruime maisonnettes
worden gecreëerd. “Die bergingen hadden blinde muren en gaven mensen op
straat een onveilig gevoel”, vertelt projectleider Mark Joosten van Elan Wonen.
“De maisonnettes hebben aan die situatie een eind gemaakt. Omdat ze in het
middeldure huursegment vallen, zorgen
ze bovendien voor een meer gemêleerde
bevolking in de Boerhaavewijk.”

Energielabel B
Dankzij de renovatie is het energielabel
van de woningen van Elan Wonen in de
Van de Beltstraat van F/G naar B gegaan. Mark: “De gevels, het dak en de
vloeren zijn geïsoleerd en de woningen
zijn voorzien van nieuwe kozijnen met
dubbel glas. Waar nodig zijn ook de
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keukens, douches en toiletten vernieuwd. En alle woningen voldoen nu
aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Ten slotte zijn nieuwe entrees gerealiseerd, waardoor bewoners zich in de
portiek en het trappenhuis al thuis
kunnen voelen, in plaats van pas achter
de eigen voordeur.”
Het renovatieproject is uitgevoerd door
Hemubo Bouw. Bijzonder is dat de aannemer een groot deel van de communicatie richting de betrokken huurders
voor zijn rekening nam. Een voorschot
nemend op de evaluatie, stelt Mark dat
het over het algemeen goed is bevallen.
“Natuurlijk blijven wij er nauw bij betrokken en moeten huurders met sommige
vragen toch echt bij ons zijn, maar in
veel gevallen is het efficiënter als de aannemer de informatie verzorgt en eerste
aanspreekpunt is voor de bewoners.”

Projectcommissie
Paul Broekman en Ruth Winia zaten in
de projectcommissie die namens de
huurders bij de renovatie betrokken

was. “Het was een moeilijke en soms
emotionele tijd met veel ergernissen,
maar met het eindresultaat zijn we tevreden”, stelt Paul. Hij heet zijn nieuwe
benedenburen in de maisonnettes van
harte welkom en hoopt dat ze hun
steentje bijdragen aan het mooi en
veilig houden van de vernieuwde woonomgeving. Ruth voegt eraan toe dat de
informatievoorziening beter kan. “We
zijn nog iets te vaak verrast door werkzaamheden die niet waren aangekondigd. Het prachtige eindresultaat vergoedt alles, maar er waren momenten
dat ik dacht: dat kan veel efficiënter.”
Zelf ontliep ze de ergste overlast door
op vakantie te gaan, maar Ruth kan
zich voorstellen dat vooral gezinnen
met kinderen af en toe flink hebben
moeten improviseren. De project
commissie koppelt alle verbeterpunten
terug naar Elan Wonen. Het is de
bedoeling dat de renovatie over enkele
weken op feestelijke wijze wordt afgesloten. Bij die gelegenheid wordt ook
een mozaïek onthuld.

Ledeboerstraat
Het project in de Van de Beltstraat
is nu afgerond. In opdracht van
Elan Wonen is Hemubo Bouw nu
begonnen met een vergelijkbaar project
in de Ledeboerstraat, eveneens in de
Boerhaavewijk. w

‘Dankzij de
renovatie mooie

energiesprong:
van F/G naar B’

V.l.n.r. Mark Joosten en Paul Broekman voor een entree aan de Van de Beltstraat.
Najaar 2014
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VOOR DE (D)RAAD ERMEE!

Cor Beerthuizen

In de rubriek ‘Voor de (d)raad ermee!’ reageert de bewonersraad op een stelling.

Kan iedereen lid worden
van een bewonerscommissie?
‘ Misschien is het
wel tijd voor 
bewonersparticipatie
nieuwe stijl’

“Het antwoord op die vraag is ‘ja’. Iedereen kan lid worden
van de bewonerscommissie in zijn/haar buurt of wijk, zolang
hij of zij uiteraard betrokken en breed geïnteresseerd is en
bereid om zich voor anderen in te zetten.
Probleem is dat de animo om in een bewonerscommissie te
gaan zitten afneemt. De bewonersraad waarvan ik voorzitter
ben, bestaat uit vertegenwoordigers van alle bewoners
commissies van Elan Wonen. Tijdens onze meest recente
vergadering bleek dat er weer twee leden stoppen.
Het kost ons veel tijd en energie om nieuwe bewoners
commissieleden te vinden, maar je kunt je afvragen of we
dan wel op een goede manier bezig zijn. Mijn conclusie is
dat mensen minder bereid zijn om te participeren als die
participatie van structurele aard is, zoals de regelmatig
terugkerende vergaderingen van een bewonerscommissie.
Als voorzitter van de bewonersraad wil ik niet weglopen voor
mijn verantwoordelijkheid. Kunnen we het lidmaatschap van
bewonerscommissies aantrekkelijker maken? Of hebben
bewonerscommissies in hun huidige vorm hun langste tijd
gehad en moeten we bewonersparticipatie op een andere
manier inrichten, bijvoorbeeld door mensen alleen nog te
benaderen voor eenmalige kortlopende projecten? Het zijn
vragen waarop we de komende maanden antwoord willen
krijgen. Voor mij staat vast dat het tijd is voor ‘bewoners
participatie nieuwe stijl’. Maar hoe die er precies uit komt te
zien… Ik houd u op de hoogte!” w

Cor Beerthuizen
voorzitter Bewonersraad
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NAtuurtips

Uit in de

Een vogelhuisje voor binnen

Natuur

Vul de puzzel op pagina 23 in en
maak kans op een trendy vogelhuisje
voor binnen. Zo houdt u zelfs bij de kachel
nog het buitengevoel. Niet gewonnen?
U kunt het artikel ook kopen voor € 19,50.
Kijk op www.landschapnoordholland.nl/
webwinkel.

Oehoeee

op 9 december: bosuilen roepen in de nacht
Overdag dutten ze een beetje, maar ’s nachts
komen ze tot leven. Ze vliegen in het donker
tussen de bomen door om muizen te zoeken.
Als de mannetjes op zoek gaan naar een
vrouwtje laten ze hun spookachtige roep horen.
Oehoeee! Gaat u op 9 december van
19.00-20.30 uur mee met onze gids op
buitenplaats Leyduin, Leidsevaart tussen nr. 49
en 51 in Heemstede? 
Reserveer een plek op
www.gaatumee.nl. w

Deftige fietsroute van IJmuiden
naar Heemskerk
Fietsen langs deftige buitenplaatsen,
een echt kasteel en een stoer fort.
De route is 40 km lang. U kunt starten
in IJmuiden of elders langs de route.
Een fietstocht om nooit te vergeten.
Download hem gratis van onze website
op www.landschapnoordholland.nl/
node/5634. w

Gratis brochure
Wilt u vaker eropuit in de natuur, alleen of met uw (klein)kinderen?
Vraag dan de gratis brochure ‘Verrassende natuurtips’ bij ons aan,
www.landschapnoordholland.nl/natuurtips. w

Najaar 2014

19

Artikel

Stelt u zich eens voor. U ziet twee mannen met bivakmutsen bij de achterburen uit een raam klimmen. U belt
de politie om de inbraak te melden. Ondertussen ziet u
de mannen in een blauwe bestelbus met hoge snelheid
de straat uit rijden. Gelukkig kunt u een goed signalement van de mannen en de auto geven. De politie gaat
direct naar ze op zoek en start een Burgernetactie.

Burgernet
maakt ook uw
buurt veiliger

Burgernetdeelnemers (BN’ers) in de buurt ontvangen een
paar minuten later een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar de twee mannen in hun blauwe bestelbus. Een paar straten verderop ziet een oplettende BN’er twee
mannen een blauwe bestelbus in een garagebox parkeren. Hij
belt gratis via 0800-0011 naar de meldkamer om de centralist
te laten weten waar hij de mannen heeft gezien. De centralist
speelt de informatie direct aan de politie door. Nog geen
kwartier later kan de politie de twee verdachten in de garagebox aanhouden.
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Uniek netwerk
Burgernet is volgens De Bot uniek, omdat wordt gewerkt met
spraak- en sms-berichten, alsmede met e-mailberichten.
“Burgernet bereikt naast mobiele nummers ook vaste telefoonaansluitingen, is lokaal gericht en bereikt zijn deelnemers
binnen ieders eigen postcodegebied. Burgernet is bovendien
automatisch gekoppeld aan Twitter en heeft ook een app waarmee overal berichten kunnen worden ontvangen.”

Wat is Burgernet?

1,5 miljoen

Coördinator Kitty de Bot van Burgernet Noord-Holland
omschrijft Burgernet als ‘een unieke samenwerking tussen
burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in de woonen werkomgeving te vergroten’. “Daarbij wordt gebruik
gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en
medewerkers van bedrijven.”
Burgernet wordt volgens haar ingezet bij dringende zaken
waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. “Denk aan
inbraken, overvallen, vermissingen of doorrijden na een
ongeval.”

Nederland telt al circa 1,5 miljoen BN’ers. De Bot: “Hoe meer
mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter de kans dat de
politie snel een verdacht of vermist persoon opspoort. Eén
op de tien Burgernetacties wordt opgelost dankzij tips van
deelnemers!” Dat succes kan nog groter worden. Help ook
mee en wordt vandaag nog BN’er. w

elanthuis

 a naar burgernet.nl en meld je aan.
Info GDeelname
aan Burgernet is gratis.

MIJN STRAAT(NAAM)

‘Van Moerkerken?

1877-1951? Dat was dan in ieder
geval ver voor mijn tijd’
Op de vraag aan wie de Van Moerkerkenstraat in
Haarlem-Noord zijn naam dankt, moet Gonda Bliek
(nummer 23) even nadenken. “Volgens mij had het met
taal te maken. Was het een letterkundige?” Met dat
antwoord komt mevrouw Bliek aardig in de goede
richting. De meeste buurtbewoners reageren met een
‘werkelijk geen flauw idee’.
Terwijl Desiree Schutter (nr. 27) een buurman naar
buiten stuurt om op het straatnaambord te kijken (‘Een
letterkundige! 1877-1951!’), draait Miranda Spoor er een
paar woningen verderop niet omheen: “Ik heb geen

Pieter Hendrik (P.H.) van Moerkerken (1877-1951)
was een Nederlands grafisch ontwerper, illustrator,
boekbandontwerper, dichter en toneel- en
romanschrijver. Hij gebruikte soms het
pseudoniem P. Dumaer voor zijn werken.

idee. Een letterkundige die leefde van 1877 tot 1951?
Nou, dat was dan in ieder geval ver voor mijn tijd, dus
is het ook niet zo vreemd dat ik het niet weet.”
Tandarts Peter Baan (nr. 85-87, foto) hoeft er geen
seconde over na te denken: “Een Nederlandse schrijver.
Ik weet dat omdat alle straten in deze buurt naar
Nederlandse schrijvers zijn vernoemd. Van Moerkerken
is in 1951 overleden. Dat heb ik een keer op het straatnaambord zien staan en om de een of andere reden heb
ik dat jaartal onthouden. Maar zijn geboortejaar weet ik
dan bijvoorbeeld weer niet.” w

Van Moerkerken was leerling van Antoon
Derkinderen. Hij woonde en werkte in
Laren ( Noord-Holland), Utrecht en
Haarlem tot 1939, daarna in Amsterdam.
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Tips & Weetjes

Vul de

nieuwe poll in!

Op de homepage van onze website staat een n
 ieuwe poll
voor u klaar. Deze keer wordt g
 evraagd of u bekend bent
met de activiteiten van de bewonerscommissie in uw wijk.
We zijn benieuwd naar uw mening. Ga daarom snel naar
www.elanwonen.nl.
Hoe meer huurders de poll invullen, hoe beter we kunnen
inspelen op wensen en verwachtingen. Zelf benieuwd naar
de resultaten? Kijk op de r esultatenpagina en zie hoe
‘gestemd’ is. w

Huisbewaring;

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

Info

Huisbewaring

tijdelijk iemand anders in uw woning

K
 ijk op www.elanwonen.nl/
huisbewaring.

Online melding
openbare ruimte

Een melding bij de gemeente over de openbare ruimte kan
bijvoorbeeld gaan over de straatverlichting, parkeeroverlast,
slecht wegdek/stoep, grof vuil, groen en afvalzakken op straat. Deze melding kan
telefonisch via nummer 14023.
Maar wist u dat u ook digitaal de
melding kunt doen? In dat geval
weet u zeker dat uw melding is
geregistreerd en kunt u zelf
aangeven of u op de hoogte
Nog niet overal gaat het goed. Dus daarom
gehouden wilt worden. Een
plaatsen we de poster die in al onze woongeonline melding doet u via
bouwen hangt, ook een keer in Elan Thuis. Als
www.haarlem.nl bij ‘inwoners
iedereen zich eraan houdt, wordt het nog fijner
en ondernemers’ en onder de
thuiskomen in een woning van Elan Wonen. w
knop ‘melding doen’. w

Thuiskomen
begint hier!
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PUZZEL

Kruiswoord
Horizontaal
1 bedevaartplaats 6 taart 10 toorts 15 onzuiver gewicht 20 soort koek 21 pluk 22 spraak 23 roofdier 25 ontroering 27 veldfles
29 sportploeg 31 alarmtoestel 33 nogmaals 34 gil 36 grens 38 niemendal 40 zelfkant 41 enig 43 woest 45 meubel
46 muziekschijfje 47 zangnoot 48 gedorste halmen 49 pl. in Gelderland 50 roem 52 bijbelse figuur 54 deel v.h. hoofd
57 jaartelling 59 geestdrift 62 grote bijl 65 gevangenis 68 groente 70 ter inzage 72 a priori 73 vuurverschijnsel 75 vulkaan op
Sicilië 77 toestand van rust 79 watering 80 gereed 82 deel v.e. breuk 84 haardracht 86 masker 87 Europese hoofdstad
89 bestuurder 91 riv. in Italië 93 poolbewoner 95 op elkaar 96 Chinees gerecht 97 afslagplaats bij golf 98 windje 99 verbouw
100 smaad 101 tropische hagedis 102 ijspunt.

Verticaal

6

27

2 uitholling door stromend water 3 varkenshok 4 speelballetje 5 bloedvat 7 uitgave 8 offerte 9 koraaleiland 11 sportvrouw
12 omslag 13 huisdier 14 groot hert 15 eetgerei 16 tocht 17 tijdstip 18 Nederlander 19 beeldraadsel 24 speelgoed 26 laag
27 spuugzat 28 hoofdgroet 29 vordering 30 Chinese munt 32 bladader 35 grond om boerderij 37 prehistorisch dier
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
39 bijwoord 42 nobel 44 mop 46 soort gebak 48 knevel 51 voegwoord 53 vanaf 55 vijandelijke inval 56 schoorsteenzwart
58 sportman 60 bedekte spot 61 familielid
63 regio 64 oogholte 66
grote uil
21
22
23gelijkspel 67 duivel 68 vochtig 6924
71 dierengeluid 72 strijdperk 74 paardje 76 grappenmaker 78 hoofdkerk 80 verdrukking 81 slee 82 vogelverblijf
83 kerkgebruik 85 28
vluchtheuvel2988 pl. in Gelderland 90 brandstof
92 dierenmond
94 inkeping. 32
30
31
1
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
De oplossing van de puzzel in Elan Thuis zomer 2014 was: Land in Zicht.
Mevrouw Valk uit Heemstede won de ‘lieveheersbeestjeswoning’.
Stuur de oplossing van deze puzzel vóór 15 november naar Elan Wonen, Postbus 1646, 2003 BR Haarlem. Mailen mag
natuurlijk ook: mail@elanwonen.nl. De winnaar ontvangt een ‘Vogelhuisje Skylander’ (zie pagina 19).
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ColofoN

Elan Thuis
is een uitgave van
Elan Wonen voor haar
huurders.
Redactie
José de Cock
Cees de Geus
Barbara ten Klooster
Yvonne Mul
Tekstcorrectie
Tekstcorrectiebureau
Van der Snoek,
Haarlem
Drukwerk
Dukkerij Damen,
Werkendam

IETS VOOR U?

Te
huur:
hofjeswoning in
Teylers Hofje

In de bocht van het Spaarne ligt achter een
imposante poort het Teylers Hofje. Het hof
bestaat uit een monumentaal hoofdgebouw
met een regentenkamer en een beheerders
woning en daarachter 22 monumentale
eenpersoonshuisjes.

Vormgeving
Opzet, Santpoort-Zuid
Fotografie
Ton Hurks
Yvonne Mul
Ruben Timman
Met dank aan
Brenda Scholten
(basistekst asbest)
Copyright
Overname van
artikelen is toegestaan,
mits de bron duidelijk
wordt vermeld en de
redactie van tevoren in
kennis is gesteld.

De nettohuurprijs van deze eenpersoonswoningen
is circa € 635. De servicekosten bedragen circa € 12.
De woningen zijn niet allemaal hetzelfde. H
 ierdoor
kunnen de huurprijzen onderling v erschillen.

Interesse

Er is wel een aantal voorwaarden waaraan u moet
voldoen om in aanmerking te komen:
• u bent een alleenstaande vrouw en bij voorkeur
50 jaar of ouder;
• u heeft geen thuiswonende kinderen;
• u heeft geen huisdieren;
• u voldoet aan de bindings- en inkomensvoor
waarden voor de regio Zuid-Kennemerland;
• uw jaarinkomen is maximaal € 34.678. w

Heeft u interesse? Neem contact op met onze afdeling Wonen,
telefoon (023) 515 98 90, of kijk op www.elanwonen.nl.

Bewonersinformatie
Elan Wonen
Postbus 1646, 2003 BR Haarlem
Meesterlottelaan 301, 2012 JJ Haarlem

inbraak e.d. kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per
week melden. De Meldkamer regelt dat zo
spoedig mogelijk c ontact met u wordt opgenomen
om het probleem te verhelpen.

Tel.:
(023) 515 98 59
E-mail: mail@elanwonen.nl
Web:
www.elanwonen.nl

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

Openingstijden
Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur
Elan Thuis wordt
gedrukt op papier met
het FSC-keurmerk
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Regionale Geschillencommissie
Antwoordnummer 1872 , 2000 WC Haarlem
www.geschillencommissie.net

Calamiteiten
Belt u Elan Wonen buiten de openingstijden,
dan wordt u automatisch doorverbonden met
de Meldkamer. Uiterste noodgevallen zoals
gesprongen waterleidingen, elektriciteitsstoringen,

wijkantenne@elanwonen.nl
Naar dit e-mailadres kunt u suggesties en ideeën
voor leefbaarheid (in uw buurt) mailen. Hier kunt u
ook woonfraude en onrechtmatige b
 ewoning melden.

