
 Drone
De buitenkant van de woningen in de 

 Eksterlaan in Haarlem onderzoeken we op 
een nieuwe  manier: met een drone. Projectleider 
Joost Ruissen van Elan Wonen en meneer Albakr 

kijken hoe de 69 woningen heel precies van buiten 
opgemeten worden. Joost: “Met een drone zien we 
goed hoe de staat van iedere woning is. Zo duurt 

de opname veel korter en hoeven  bewoners 
niet thuis te zijn.”

 elanwonen.nl/eksterlaan
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	 WAT	KUNT	U	DOEN?	

Betalingsproblemen?  
Blijf er niet mee zitten! 

Heeft u moeite om de rekeningen 
te betalen? Neem contact op met 
uw leveranciers om uw situatie uit 
te leggen. Vaak kunt u afspraken 
maken over een betalingsregeling. 
Trek ook aan de bel als u moeite 
heeft om uw huur aan ons te 
 betalen. Wij kijken graag samen met 
u naar een goede oplossing. Tot slot 
kunt u ook bij de gemeente terecht 
als u betalingsproblemen heeft.  
De gemeente kan u in contact 
 brengen met een budgetcoach. 
Die helpt u om uw financiële 
 situatie beter te  begrijpen én te 
veranderen. 

elanwonen.nl/energierekening

Ventileren in de winter

Uit angst voor een hoge energie
rekening zien we dat huurders 
steeds vaker hun huis dichthouden. 
Dit snappen we heel goed, want kun 
je tijdens de energiecrisis aan
huurders vragen om klapraampjes
en ventilatieroosters open te
houden? En om na iedere douche
beurt minstens een uur het ba d
kamerraam open te zetten? Toch is 
goed ventileren ontzettend belang
rijk om schimmel en vocht
problemen te voorkomen. Er zijn 
meerdere oorzaken voor schimmel
problemen. Zelfs goed geïsoleerde 
huizen moeten genoeg geventileerd 
en verwarmd worden. Wat niet 
 iedereen weet is dat verse, droge 
lucht beter verwarmt dan de 
 vochtige lucht in huis. Vandaar dat 
we toch aan u vragen om goed te 
blijven ventileren. Juist ook in deze 
koudere winterperiode.

Pas op voor oplichters

Er zijn oplichters actief die geld ver
dienen aan de grote woningnood. 
Wees hier alert op. Elan Wonen 
 verhuurt haar woningen via 
 Mijnwoonservice.nl en Villex.nl. 
Onze woningen worden níet aan
geboden op andere sites, zoals 
Huurflits.nl, AirBnB of Marktplaats.

elanwonen.nl/oplichters

De app installeren
De app is heel eenvoudig te gebruiken. Download 
de app via de App Store of Google Play Store. 
U hoeft verder geen gegevens in te vullen. 

Een probleem melden
Ziet u iets op straat wat de gemeente moet oppak
ken? Bijvoorbeeld een slecht wegdek, kapotte 
straatverlichting, losse stoeptegels of hondenpoep? 
Of heeft u overlast door onkruid of ongedierte? 

Met de app BuitenBeter houdt u
de omgeving  
schoon en veilig

INFORMATIE	VOOR	HUURDERS	-	NAJAAR	2022

buitenbeter.nl Meer info 

Zwerfvuil op straat, een kapot speeltoestel of graffiti op de muren. 

Allemaal voorbeelden die het straatbeeld er niet mooier op maken. 

Met de app BuitenBeter meldt u dit soort problemen makkelijk en 

snel bij de gemeente Haarlem of Heemstede. Onze wijkbeheerder 

Nuri Ucgul is enthousiast: “Met de app geeft u snel een melding 

door aan de gemeente. Meteen op de plek en het moment dat u 

het ziet. Zo draagt u bij aan een prettige leefomgeving.”

Dan meldt u dit op deze manier:
1.  Open de app en maak een foto van het 

probleem.
2.  Vul de locatie in. U kunt bijvoorbeeld een adres 

invullen of de pin op de plattegrond 
verplaatsen. 

3.  Omschrijf het probleem. U kunt kiezen uit een 
lijst van klachten die vaak gemeld worden.  
Of u licht het probleem zelf toe.

4. Verstuur de melding. 

U kunt uw melding blijven volgen
Heeft u de melding verstuurd? Dan ziet u op de 
pagina Meldingen wat de status is. Uw melding 
wordt groen als de gemeente het probleem heeft 
opgelost. w

http://www.elanwonen.nl/eksterlaan
http://www.elanwonen.nl/energierekening
http://www.elanwonen.nl/oplichters
http://www.buitenbeter.nl
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Klantwaardering
 

December is de tijd van terug
blikken. Kijken wat je hebt gedaan 
en waar je trots op bent. Eén van 
de zaken waar ik dit jaar trots op 
ben, is hoe onze klanten ons werk 
waarderen. 

‘We horen graag hoe u 
onze service ervaart’

Als u contact met ons heeft gehad, 
ontvangt u soms van onze partner 
 Inceptivize een email met vragen. 
U geeft ons ook een cijfer voor 
onze service. Met uw tips leren we 
wat we goed doen én kunnen 
verbeteren. 

‘Wij meten klanttevredenheid 
op verschillende zaken’

Denk aan zaken als het uitvoeren 
van reparaties, het betrekken en 
verlaten van een woning en het  
onderhoud aan uw woning. Ook 
willen we weten hoe goed we scoren 
op communicatie, kwaliteit en 
tijdigheid. 

‘Uw mening over onze 
service is heel belangrijk’

Het doet me goed dat we op alle 
onderdelen beter scoren dan voor
gaande jaren. Zo scoren we dit jaar 
gemiddeld een 8,3. Natuurlijk 
 kunnen én willen we onszelf altijd 
verbeteren. Daarom blijft het 
 belangrijk dat u uw mening geeft 
over onze service. En vertel ons 
 gelijk wat we beter kunnen doen in 
uw ogen. Dat schept voor ons weer 
mooie doelen voor 2023! 
 
Marieke Heilbron
directeurbestuurder

	 MEEDOEN

De energiecrisis
Je hoort er veel over in tv-programma’s en je 

leest er in alle  kranten over. De rekeningen van 

de energieleveranciers  worden steeds hoger. 

Voor veel huurders is het een onzekere tijd. 

 Samen met de andere leden van de bewoners-

raad maak ik me hierover grote zorgen.  

Gaat u verhuizen? Zeg dan op tijd de huur bij ons op. Dit kunt 

u al 3 maanden van tevoren doen. De huur opzeggen doet u 

via een formulier op onze website, via een e-mail of via het 

 huurdersportaal. 

De huur opzeggen:  
hoe werkt dat?

elanwonen.nl/participatieMeer info

elanwonen.nl/huur-opzeggenMeer info

	 GOED	OM	TE	WETEN

U kunt de huur elke dag van de maand  opzeggen. De opzegtermijn 
begint op de  eerste werkdag nadat wij uw opzegging ontvangen. 
Is de laatste huurdag een zaterdag, zondag of erkende feestdag? 
Dan eindigt de huurover eenkomst de eerstvolgende werkdag.

Voorbeeld: Zegt u de huur op vrijdag 6 januari op? Dan eindigt uw 
huurovereenkomst 1 maand later. Op maandag 6 februari. Vermeld 
bij uw huuropzegging of u de huur 1, 2 of 3 maanden van tevoren 
opzegt. 

2 controles
Als u de huur heeft opgezegd, maken wij met u een afspraak voor 
een voor en eindcontrole.  Tijdens de voorcontrole komt onze 
woonmakelaar bij u langs. Hij of zij kijkt of er zaken hersteld 
 moeten worden en wie de kosten daarvan betaalt. 
Als u iets moet repareren, krijgt u hiervoor de tijd tot de eindcontrole. 
Deze eindcontrole vindt plaats rond de laatste datum dat u de 
 woning bij ons huurt. Als u de reparatie niet heeft uit gevoerd, dan 
voeren wij de werkzaamheden op uw kosten uit. 

Geef overlijden van een 
(mede)huurder altijd door

Geef het aan ons door als een (mede)
huurder is overleden. Degene die achterblijft 
kan in de woning blijven wonen als hij of zij 

(mede)huurder is. Blijft er niemand achter in de 
woning? Gebruik dan het formulier ‘Opzeggen 
huur overeenkomst’ om de huur op te zeggen. 

U vindt het formulier op de website. Verstuur dit  
 document aangetekend naar Elan Wonen of geef 

het af aan de balie. Stuur bij een overlijden 
altijd een  kopie van de akte van 

 overlijden naar ons toe.

Huurt u een bedrijfspand?
Dan gelden er andere opzegtermijnen. De opzeg
termijn voor uw bedrijfspand vindt u in de 
huur overeenkomst.w

De kachel brandt in dit seizoen volop. En de écht 
koude maanden moeten nog komen. Met alle 
 oplopende kosten is het voor sommige mensen 
een moeilijke keuze: betaal ik deze maand de huur 
of de energierekening? In deze koude periode van 
het jaar zijn mensen misschien eerder geneigd 
om voor warmte te kiezen. 

Vertrouwen
We zien dat het onderwerp ‘energie’ leeft bij 
Elan Wonen en dat medewerkers hier hard aan 
werken. Ze hebben bijvoorbeeld zeer nauw 
 contact hierover met de sociale diensten van de 
gemeenten Heemstede en Haarlem. We hebben 
er vertrouwen in dat Elan Wonen goed reageert op 
meldingen van huurders met betalingsproblemen.

Hulp vragen
Als bewonersraad denken we vooral mee over 
 bepaalde beleidskeuzes. Over individuele gevallen 
gaan we niet. Toch willen we via deze rubriek het 
nóg een keer onder de aandacht brengen. 
Hulp vragen is lastig, maar wel heel belangrijk 
om te doen. Geef het aan als de rekeningen zich 
 opstapelen. Wacht er niet te lang mee! 

Namens de bewonersraad, 
Cor Beerthuizen, voorzitter w

‘Mijn advies is om op tijd in 
 gesprek te gaan met  

Elan Wonen als u de huur niet 
meer kunt betalen’ 

http://www.elanwonen.nl/participatie
http://www.elanwonen.nl/huur-opzeggen
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		TROTS	OP	TUIN	OF	BALKON 	 KAN	IK	U	HELPEN?

‘Heerlijke plekjes 
in de tuin’
Els Beun (op de foto rechts) en buurvrouw Anneke Smelter wonen allebei in 

het moderne hofje aan het Monacopad in Haarlem. De tuinman zorgt voor 

het grote tuinonderhoud. Buurman Ton houdt de tuin netjes door regelmatig 

te schoffelen en op droge dagen te sproeien. Ook zorgt hij ieder jaar, in de  

kersttijd, dat de lichtjes branden in de tuin. Els en Anneke hebben samen de 

tuin opgeleukt. 

Els: “Van het wijkbudget van Elan Wonen hebben we een mooie tuinset 
 gekocht. Verder hebben we vrolijke tuinkussens en 2 grote parasols gekocht. 
We hebben heerlijke plekjes in de tuin gemaakt waar je comfortabel kunt 
 zitten. De bewoners gebruiken de plekjes regelmatig, dat is super om te zien!”

“Anneke en ik organiseren ook verschillende leuke activiteiten voor de bewoners, 
zoals de buurtbarbecue. Soms gebeurt dat zelfs met een extra verrassing, bij
voorbeeld met een draaiorgel of trompettist. Anneke woont hier al wat langer. 
Ik woon hier nu 5 jaar met mijn man. Door het organiseren van de activiteiten 
leerde ik de buren snel kennen. Ik vind dat we hier prettig wonen. Het is er 
heerlijk rustig en toch ook heel gezellig.” w

Het goed en netjes (onder)houden van de keuken is belangrijk. De keuken in uw 

huurwoning moet namelijk 20 jaar meegaan. Hoe zorgt u ervoor dat u de keuken 

in deze tijd netjes houdt? In dit artikel vindt u daar handige tips voor. 

Gebruik een sopje en heet water
U maakt uw keuken schoon met heet water en een beetje allesreiniger, schoon
maakazijn of afwasmiddel. Maak met een vochtige doek alles schoon en zorg dat 
u het daarna goed droogt. 

Onze onderhoudsmonteur Mathieu geeft u advies: “Het aanrechtblad en de 
 keukenkastjes zijn gemaakt van spaanplaat of MDF. Wordt dit materiaal nat, dan 
laat het los. Dat zorgt voor schade aan uw keuken. Maak de keuken daarom na 
het schoonmaken goed droog. Zo kunt u lang genieten van een mooie en nette 
keuken.”

Bel of mail ons als de kraan loszit
Mathieu: “Merkt u dat de kraan op het aanrechtblad loszit? Neem dan contact 
met ons op. Als er water onder de kraan loopt, rot het blad rondom het kraangat 
weg. Of het water loopt het keukenkastje in, wat vervelende 
 gevolgen kan  hebben. Met een 
serviceabonnement helpen wij u 
graag om deze situaties te 
voorkomen.”

Zet geen waterkoker, koffie
zetapparaat of airfryer onder een 
bovenkastje
Zo voorkomt u dat stoom uit deze 
apparaten op de kastjes slaat. En 
dat de  kastjes door de stoom gaan 
uitzetten. w 

Tips om lang van  
uw keuken te genieten

elanwonen.nl/serviceabonnementMeer info

elanwonen.nl/amsterdamsebuurtMeer info

		WERK	IN	UITVOERING	

Onlangs werd de bouwkeet op het binnenterrein 

van de Jac. van Looystraat in Haarlem geplaatst. 

Samen met aannemer BAM Wonen verbeteren 

we daar 78 woningen. Zo maken we de  woningen 

energiezuiniger en zorgen we ervoor dat de 

 woningen weer jaren vooruit kunnen.

Uit de startblokken

Heeft u een mooie tuin of prachtig balkon? Laat het ons weten via communicatie@elanwonen.nl.

We verbeteren de woningen 
Projectleider Anoeska Homan vertelt: “Onze huur
woningen aan de Jac. van Looystraat en Prins 
Bernhardlaan krijgen een goede opknapbeurt. 
We isoleren alle woningen en plaatsen een nieuw 
ventilatiesysteem. Allemaal om  bewoners minder 
gas te laten verbruiken en de energielasten te laten 
dalen. Verder isoleren we onder andere het dak en 
de gevels en in de kozijnen komt HR++ glas. 

Tot slot laten we zonnepanelen op het dak leggen. 
Zo verbeteren we de duurzaamheid van de 
woningen.”  

We voeren ook onderhoud uit 
“De appartementen zijn zo’n 65 jaar oud. Daarom 
zorgen we niet alleen voor betere isolatie en ven
tilatie, maar voeren we ook veel onderhoudswerk 
uit. Denk bijvoorbeeld aan schilderwerk en beton
herstel. Én we nemen maatregelen voor meer 
comfort, zoals het plaatsen van nieuwe sloten en 
nieuwe videointercoms. Het is flink wat werk dat 
we voor ogen hebben”, zegt Anoeska. “Voor de 
bewoners is het een ingrijpend project, maar 
 samen met BAM Wonen zetten we ons in om de 
overlast zo minimaal mogelijk te houden.” w

http://www.elanwonen.nl/serviceabonnement
http://www.elanwonen.nl/amsterdamsebuurt
mailto:communicatie%40elanwonen.nl?subject=


	 TIPS	&	WEETJES

Nieuwe website

In het vorige bewonersblad 
 schreven we dat Elan Wonen na 
de zomer een nieuwe website zou 
krijgen. Helaas hebben we er 
 samen met de leverancier voor 
moeten kiezen om niet live te 
gaan. Op dit  moment zijn we in 
gesprek met de leverancier over 
hoe we nu verdergaan. 
Hierdoor is het onzeker  wanneer 
we een nieuwe website hebben. 
Zodra we een nieuwe  datum 
hebben, informeren we u hier
 natuurlijk over. Tot die tijd kunt u 
onze website en huurdersportaal 
gewoon blijven gebruiken.

Klein gebaar met grote impact

Klusvideo’s

Gratis naar het ABC

In Haarlem zorgen we voor meer sociaal contact in de straat. 

Dat is de gedachte achter het project ‘Lief & Leedstraten’ van 

 Haarlem Effect en DOCK. Vanuit dit project zorgen vrijwilligers, 

de ‘gangmakers’, dat buren meer naar elkaar 

omkijken. Gang makers houden het 

budget voor de buurt bij. En 

ze kijken welke buren een 

beetje extra aandacht 

verdienen.
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Elan Wonen  

Houtplein 29/33, 

2012 DE Haarlem

Tel.: (023) 515 98 59

Email: klantenservice@elanwonen.nl

Internet:   elanwonen.nl,  

mijn.elanwonen.nl

Bereikbaarheid telefoon

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 

16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot  

12.00 uur.  

Woonservice

0900  040 08 00 (45 cent per gesprek), 

mijnwoonservice.nl

Op onze website staan nu 6 klusvideo’s: 
• ventilatieroosters schoonmaken
• filters van de WTWunit schoonmaken 
• schimmel in de badkamer voorkomen en 

verwijderen
• een verstopping in de wastafel verwijderen 
• het bijvullen van de cvketel en het ontluchten 

van de radiatoren 
• de remehaketel uitgelegd

Heeft u nog suggesties voor andere video’s?
We horen het heel graag van u, zodat onze 
onderhoudsmonteurs Jean Paul en  Mathieu 
het kunnen uitleggen. 

Liever laten doen
Wilt u graag dat Elan Wonen deze klussen 
voor u uitvoert? Sluit dan heel eenvoudig 
een serviceabonnement bij ons af. w

De komende jaren gonst het in Haarlem van de bouwactiviteiten. 
Steigers en bouwkranen zullen in een groot aantal  wijken het straat
beeld gaan bepalen. Duizenden woningen moeten er worden 
 gebouwd in Haarlem, zo’n 10.000 tot 2025. Deze woningen komen 
vooral in de 7 ontwikkelzones die de gemeente heeft aan gewezen. 
Met de expositie Haarlem in de steigers gaat het ABC Architectuur
centrum de ontwikkelingen in deze zones de  komende jaren op de 
voet volgen. Knip deze bon uit en lever hem in bij het ABC. De ver
schillende tentoonstellingen kunt u dan gratis voor 2 personen in 
2022 bekijken. w 

elanwonen.nl/klusvideoMeer info

Sommige klusjes in huis kunt u heel goed zelf doen. Maar een klein beetje uitleg is dan wel zo fijn. 

Hiervoor hebben we bij Elan Wonen zelfklusvideo’s. In korte video’s krijgt u uitgelegd hoe u  bepaalde 

klussen zelf kunt doen. 

Marieke Groenendijk (links op de foto) van DOCK 
vertelt enthou siast: “Gangmakers zijn enorm 
 betrokken en  genieten ervan om een glimlach te 
zien bij hun buren. Ze bedenken de liefste dingen, 
zoals een bloemetje voor een buurvrouw die in 
het ziekenhuis ligt, een chocoladeletter voor alle 
buren in de flat, of een welkomstcadeautje voor de 
nieuwe buurman.” 

Wilt u ook gangmaker worden? 
Lijkt het u leuk om te zorgen voor meer sociaal 
contact in de straat? Houdt u ervan om een glim
lach op het gezicht van uw buurman of vrouw te 
toveren? Word dan ook gangmaker van uw eigen 
Lief & Leedstraat. Neem contact op met coördi
nator van Lief & Leedstraten Haarlem: Marieke 
Groenendijk via liefenleed.haarlem@dock.nl.  
Of bel haar op telefoonnummer 06 59 96 98 52. w 

✃

WAARDEBON
ABC Architectuurcentrum Haarlem
Groot Heiligland 47  Haarlem  023534 05 84

Gratis toegang  
voor 2 personen  
te gebruiken in 2022

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag  
12.00  17.00 uur
Zondag: 13.00  17.00 uur

mailto:klantenservice%40elanwonen.nl?subject=
mailto:klantenservice%40elanwonen.nl?subject=
http://www.elanwonen.nl
http://mijn.elanwonen.nl
http://www.mijnwoonservice.nl
http://elanwonen.nl/klusvideo
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