
Schipholweg
In april vierden we samen met de buurt, 
 kinderen van basisschool De  Talenten, 

en  partners de officiële start van de bouw. 
 Bestuurder Marieke Heilbron is blij met deze 

start: “De druk op de woningmarkt is  gigantisch. 
Daarom zijn de 297 nieuwe  woningen meer dan 
welkom.” Kinderen uit de buurt vulden een tijd-
capsule met spullen van nu. Wethouder Floor 

Roduner hielp ze met het beton gieten.

  
elanwonen.nl/ 
jj-hamelinkstraat
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	 WAT	KUNT	U	DOEN?	

Rookmelders

Niet alle 2,3 miljoen huurwoningen 
van Nederlandse woningcorporaties 
hebben voor 1 juli rookmelders, 
 hoewel dat vanaf die datum wel ver-
plicht is. De vertraging komt onder 
andere doordat fabrieken de grote 
hoeveelheid niet kunnen leveren. 
Elan Wonen loopt ook tegen deze 
problemen aan. We doen ons best 
om zo snel mogelijk rookmelders 
bij de huurders te plaatsen die 
nog geen rookmelders hebben. 
We krijgen hierover veel vragen, 
maar u hoeft zelf geen actie te 
 ondernemen. Onze leverancier 
neemt contact met u op om een  
 afspraak in te plannen. Dit kan dus 
ook na 1 juli 2022 zijn. Het is over-
macht en het heeft daarom geen 
 invloed op de dekking van de 
 inboedel- en opstalverzekering.

elanwonen.nl/rookmelders

Nieuwe website

Elan Wonen krijgt na de zomer een 
nieuwe website en een nieuw huur-
dersportaal. De website wordt 
 frisser en makkelijker te gebruiken. 
Huurzaken, zoals het indienen van 
een reparatieverzoek, kunt u straks 
ook snel via internet regelen. 
Alle  accounts van het huidige huur-
dersportaal komen te vervallen. 
Alle huurders krijgen straks nieuwe 
inloggegevens. Hierover informeren 
we u uiteraard nog. Openstaande 
vragen, klachten of reparatie-
verzoeken zetten wij voor u over. 
Maar heeft u belang rijke informatie 
in het huurders portaal staan die u 
wilt bewaren? Slaat u dit dan op uw 
eigen computer op.

Burendag

Op zaterdag 24 september viert 
 Nederland Burendag. Dé dag  waarop 
buren gezellig samen komen. 
 Bij Elan Wonen vinden we betrokken-
heid en leefbaarheid in de buurt 
 belangrijk. Organiseert u met de 
buurt iets leuks op deze dag? Laat 
het ons weten.  Misschien kunnen we 
uw  activi teiten steunen met het 
wijkbudget. 

elanwonen.nl/wijkbudget

Het gebeurt steeds vaker dat bijen en hommels 
 eitjes leggen in woningen. Pim: “Vooral  wilde bijen 
zoeken gaatjes op in muren en kozijnen. Want er 
is steeds minder plek voor hen in de  natuur. 
Er wordt namelijk steeds meer gebouwd, waar-
door ze op zoek gaan naar andere plekjes waar ze 
eitjes kunnen leggen. En dat doen ze dus steeds 
vaker in woningen.”

Belangrijkste tip 
Wanneer de eitjes uitkomen, kunnen  bewoners 
overlast ervaren. “De belangrijkste tip is om ze 
met rust te laten. En een specialist te  bellen om 
de bijen weg te halen. Ga dus vooral niet zelf aan 
de slag met gaatjes dichten of bijen verjagen. Je 
hoeft ook echt niet bang te zijn, want bijen en 
hommels laten mensen met rust.”  

Zzzzz…  
      wees blij met de bij!

INFORMATIE	VOOR	HUURDERS	-	ZOMER	2022

elanwonen.nl/insectenMeer info 

Bij het horen van het gezoem van een bij schrikken veel mensen. 

Maar voor imker Pim Lemmers klinkt het als muziek in de oren. 

“Bijen en hommels zijn geweldig. Ze zorgen voor bestuiving en 

onze natuur.”

Wespen 
Naast wilde bijen, honingbijen en hommels, zien 
we wespen ook veel. “Waar bijen en hommels 
 onschuldig zijn, zijn wespen dat vaak niet. Zij gaan 
op zoek naar zoetigheid en daar kun je flink last 
van hebben. Een optie is om een bakje zoetigheid 
in je tuin te  zetten of om een wespenval te 
plaatsen.”
 
Heeft u een serviceabonnement en last van een 
wespennest? Bel dan Elan Wonen. w

http://www.elanwonen.nl/jj-hamelinkstraat
http://www.elanwonen.nl/jj-hamelinkstraat
http://www.elanwonen.nl/rookmelders
http://www.elanwonen.nl/wijkbudget
http://www.elanwonen.nl/insecten
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Samen vooruit
 

Dit jaar konden we samen met de 
bewonersraad eindelijk weer een 
participatiefeest voor onze actieve  
huurders  organiseren. Voor mij 
was het de 1e keer dat ik hier 
 namens Elan  Wonen bij aanwezig 
was. Met veel plezier zetten mijn 
 collega’s en ik op 15 juni deze 
huurders in het zonnetje. Het was 
een geslaagde en gezellige avond.

‘Mooie verhalen’
Een aantal huurders had ik al 
 eerder gezien en kwam ik nu weer 
tegen. En met andere huurders  heb 
ik kennisgemaakt. Het is fijn om 
 elkaar op deze manier te ont-
moeten. Als je elkaar kent dan kun 
je elkaar makkelijker benaderen 
of bepaalde zaken met elkaar 
 bespreken. Niet alleen de leuke, 
maar ook de minder leuke dingen. 
Het blijft bijzonder als mensen zo 
open zijn. Over hun leven, woning, 
buurt vertellen zij mooie en indruk-
wekkende verhalen. Ik vind het een 
eer dat mensen hun verhalen met 
me delen.

‘Onze doelen en plannen’
De bewonersraad was ook betrokken 
bij ons ondernemingsplan. Dit 
plan maken wij iedere 5 jaar en 
omschrijft onze doelen en plan-
nen. De leden van onze bewoners-
raad dachten hierin actief met ons 
mee. Daar zijn wij heel dankbaar 
voor. Want samen zet je stappen 
vooruit! Op onze website vindt u 
ons hele Ondernemingsplan voor 
de periode 2022 - 2026.

Marieke Heilbron
directeur-bestuurder

	 MEEDOEN

Ontspannen sfeer
Het hoogtepunt van de afgelopen periode was het participatiefeest 

dat we samen met Elan Wonen organiseren. Er waren bijna 100 

mensen aanwezig en het was een gezellige avond. Het hele jaar 

door spreken we natuurlijk wel andere huurders en het is leuk om 

deze gezichten weer terug te zien in zo’n ontspannen sfeer.

Woonfraude is de verzamelnaam van situaties die niet mogen als 

u in een huurwoning woont. Denk aan illegale onderhuur, een 

wietplantage, de woning onbewoond laten en het verhuren van 

de  woning aan toeristen. Deze situaties pakt Elan Wonen hard 

aan. In deze gevallen nemen wij de woning terug en krijgen de 

 huurders een flinke boete.

Elan Wonen pakt 
woonfraude hard aan

elanwonen.nl/participatieMeer info

elanwonen.nl/woonfraudeMeer info

	 GOED	OM	TE	WETEN

In 2021 onderzocht Elan Wonen 
130 meldingen van woonfraude. 

Hierdoor kwamen 21 woningen 
vrij voor nieuwe huurders. 

Het aantal meldingen en 
vrij gekomen woningen is 
daarmee 2 keer zo hoog 
als in 2020.

Hoe komt het dat deze 
cijfers verdubbeld zijn?
De stijging van deze cijfers 

heeft te maken met de ver-
betering van onze aanpak. 

Het team dat woonfraude 
 onderzoekt, is uitgebreid. En de 

middelen die we gebruiken, zijn 

Hoe meldt u woonfraude? 
Het is belangrijk om woonfraude 

te melden. Niet alleen voor uw eigen 
veiligheid, maar ook voor de veiligheid van 

uw  buren én van ons. Natuurlijk gaan we voor-
zichtig om met uw melding van woonfraude. 
U kunt woonfraude anoniem melden via onze 

website. Of aan uw wijkregisseur. Wilt u het liever 
per e-mail aan ons melden? Mail dan naar 

 klantenservice@elanwonen.nl.  
Of bel ons op (023) 515 98 59.  

U hoeft uw naam niet te zeggen als u 
een melding doet.

verbeterd. Zo kunnen we nu bijvoorbeeld een 
 recherchebureau inzetten om woonfraude aan te 
tonen. Dat doen we alleen als het nodig is. 
 
Ook verbeterden we onze contacten met partners, 
zoals de gemeente en politie. Hierdoor krijgen we 
beter in beeld waar mogelijke woonfraude 
plaatsvindt. 
 
Wat valt onder woonfraude? 
Als huurder van Elan Wonen mag u niet: 
• uw woning of kamer verhuren aan een ander 

zonder onze toestemming; 
• familie, vrienden of anderen bij u laten wonen 

zonder onze toestemming; 
• uw woning leeg laten staan;
• met iemand ruilen van woning zonder onze 

toestemming;
• uw huurwoning gebruiken als opslagruimte of 

bedrijfsruimte; 
• in uw woning hennep opslaan of hennep-

planten kweken of andere drugs maken. 
Ook drugshandel is verboden; 

• uw woning aan toeristen verhuren, 
 bijvoorbeeld via Airbnb. w 

Tevredenheid huurders
Op de avond werden veel verschillende onder-
werpen besproken. De meeste huurders zijn 
 tevreden over hun woning en Elan Wonen. Maar 
je hoort ook vaak dezelfde klachten over overlast, 
parkeren, schoonmaak, enzovoort. Hier praten we 
tijdens onze  vergaderingen veel over en denken 

mee over hoe de tevredenheid 
verhoogd kan worden. Bekijk de 
leuke foto’s op de achterpagina.
 
Energieprijzen
De hoogte van de energie-
prijzen houdt ons ook erg 
 bezig. We kijken samen met 
Elan Wonen naar mogelijk-
heden om bewoners goed  te  
 informeren en de woningen 
sneller en beter te isoleren. 
Het liefst zonder extra 
huurverhoging.  

Namens de bewonersraad, 
Cor Beerthuizen, voorzitter w

V.l.n.r. Loes Penning, Klaas Woort, Adrie Dekker, Wim Mollema, Ati de Kreek,

Ralf de Groot, Cor Beerthuizen (niet op de foto Lidy Thiele)

http://www.elanwonen.nl/participatie
http://www.elanwonen.nl/woonfraude
mailto:klantenservice%40elanwonen.nl?subject=


3

		TROTS	OP	TUIN	OF	BALKON 	 KAN	IK	U	HELPEN?

Trots op tuin
De binnentuin van Sportparklaan staat vol in bloei. Ted en Gerda van Dijk 

brengen er veel tijd in door. Ted vertelt enthousiast: “Tuinieren is echt een 

hobby. Je bent lekker samen buiten bezig. Wat wil je nog meer? Mijn ouders 

komen uit de Bollenstreek. In de tuin werken, is met de paplepel ingegoten.”

“We proberen elk seizoen zoveel mogelijk kleur in de tuin te hebben. Het is 
een uitdaging om 1-jarige en meerjarige planten goed op elkaar af te stemmen. 
Zodra een plant is uitgebloeid, komt een andere op. Snoeien, planten, 
 stekken; als je alles optelt dan zitten er aardig wat uurtjes in. Het fijne aan het 
werk is dat je snel resultaat ziet door alle kleuren en bloemen.”

“Het begon allemaal met een rotstuintje. Nu is het een prachtige tuin met 
 gezellige zitjes en een jeu-de-boulesbaan. We maken er samen met de andere 
bewoners veel gebruik van. Regelmatig zitten we ’s middags met zo’n 
10  buren in de tuin om gezellig bij te praten. Mensen reageren altijd heel 
 positief en zijn blij met onze binnentuin.” w

De gootsteen, het afvoerputje in de douche of de toiletpot; een verstopte afvoer is 

heel vervelend. Er zijn gelukkig makkelijke oplossingen om een  verstopte afvoer te 

voorkomen. In dit artikel geeft onderhoudsmonteur Mathieu 3 handige tips. 

1. Spoel regelmatig heet water door de afvoer
Water is een wondermiddel. Heet water neemt veel vuil mee. Met heet water kunt 
u de gootsteen en het afvoerputje in de douche zo vaak spoelen als u wilt. 
Een extra voordeel is dat water de afvoer niet beschadigt. 

2. Soda houdt uw gootsteen schoon
U haalt soda in de supermarkt. Soda werkt heel goed tegen vet en hardnekkig 
vuil. Het is sterker dan heet water en is minder schadelijk voor uw afvoer dan 
chemische oplossingen. 

3. Voorkomen is beter dan genezen
Gooi geen frituurvet of jus door de gootsteen. Gebruik een keukenrol om het 
 ergste vet of jus uit een pan te halen. Haal ook na iedere douchebeurt haren uit 
het doucheputje. En gooi vochtige toiletdoekjes in de prullenbak. 

Zo houdt u de afvoeren in uw huis schoon en voorkomt u nare geurtjes en 
 andere ellende. w

Voorkom een 
verstopte afvoer

elanwonen.nl/serviceabonnementMeer info

	 EVEN	VOORSTELLEN	

Nuri Ucgul en Jimmy Baptista startten in het voorjaar als wijkbeheerder bij 

Elan  Wonen. U ziet ze regelmatig door de wijken lopen en fietsen. Hier hebben 

zij geen vaste momenten voor. Maar als u ze ziet, kunt u ze altijd aanspreken. 

U  herkent ze aan de kleding met het logo van Elan Wonen. Bellen kan natuurlijk ook. 

Welkom wijkbeheerders Nuri en Jimmy

Haarlem-Noord
Nuri is het aanspreekpunt voor huurders en partners in Haarlem-Noord. 

“Ik hoor graag ideeën van bewoners om de leefbaarheid in de buurt te verhogen. 
Daarnaast ben ik extra alert op signalen van woonfraude. Ik vind het belangrijk 
dat onze huurders prettig wonen en zich veilig voelen in hun buurt.”  

Haarlem-West
Jimmy werkt in Haarlem-West. “Als wijkbeheerder vind ik het belangrijk om 
zichtbaar te zijn en mensen regelmatig zelf aan te spreken. Ik hoor graag hoe 
mensen wonen en hoe we ons als Elan Wonen kunnen verbeteren. Heeft u een 
technische storing of een reparatieverzoek? Dan kunt u het beste direct contact 
opnemen met de Klantenservice. Voor andere vragen of opmerkingen kunt u 
mij natuurlijk aanspreken.” w

Heeft u een mooie tuin of prachtig balkon? Stuurt u dan een aantal foto’s naar  

communicatie@elanwonen.nl. 

Uw wijkbeheerders Jimmy Baptista (links) en Nuri Ucgul. 

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


	 TIPS	&	WEETJES

Check uw leverancier

Soms krijgen we vragen of 
 meldingen van huurders over 
 bijvoorbeeld het water dat is afge-
sloten. Leveranciers van gas, water 
of elektra laten het meestal niet 
aan Elan Wonen weten als zij iets 
gaan afsluiten. Merkt u dat er iets 
is afgesloten? Dan kunt u het beste 
gelijk kijken op de website van de 
leverancier. Daar melden zij of er 
werkzaamheden zijn in uw wijk. 
Doet de lift het niet? Een liftstoring 
is het snelst opgelost als u de 
 leverancier meteen op de hoogte 
brengt. Bel daarom altijd naar het 
nummer dat op de sticker bij de lift 
staat.  

Oekraïense 
vluchtelingen

Veel mensen komen in actie voor 
vluchtelingen uit Oekraïne. Denkt 
u erover om mensen uit Oekraïne 
in uw huurwoning van Elan Wonen 
op te vangen? Of heeft u dat al 
 gedaan? Dan is het belangrijk om 
dit op tijd bij ons te melden. Dit 
doet u via het formulier ‘ Tijdelijke 
opvang’. Dit formulier is te vinden 
op de website van Elan Wonen. 
Bij het in huis nemen van mensen 
uit een oorlogsgebied komt veel 
kijken. Kijk voor tips hierover op de 
websites van Elan Wonen, 
 Takecarebnb en Vluchtelingenwerk.

elanwonen.nl/oekraine

WIJ Heemstede

Een mooier Heemstede. Daar zet 
de organisatie WIJ Heemstede 
zich voor in. WIJ Heemstede  
 organiseert activiteiten waarbij 
mensen elkaar leren kennen en er 
voor elkaar zijn. Ook biedt zij hulp 
aan bewoners die dat willen. 
 Bijvoorbeeld bij vragen over zorg 
en welzijn. WIJ Heemstede heeft 
sociaal makelaars en een maat-
schappelijk werker die Heemstede-
naren graag verder helpen. 

  
wijheemstede.nl 

Participatiefeest voor actieve bewoners

Wooncoach Royston Sluisdom
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José de Cock ging in april met pensioen. Zij droeg de rol van woon-

coach over aan onze woonmakelaar Royston Sluisdom. Hij vertelt 

enthousiast: “Ik heb er veel zin in om mij extra voor de 65-plussers 

in te zetten. Ik ga deze rol combineren met mijn functie als woon-

makelaar.”

Helpen
Royston: “Regelmatig 
krijg ik van huurders te 
 horen dat ze graag willen 
verhuizen. Maar niet 
goed weten waar ze 
moeten beginnen. We 
hebben bij Elan Wonen 
een aantrekkelijke ver-
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Elan Wonen  
Houtplein 29/33, 2012 DE Haarlem
Tel.: (023) 515 98 59
E-mail: 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

huisregeling voor 65-plussers. De ‘Ouder worden 
&  prettig  wonen’-regeling. Een belangrijke eerste 
stap is dat huurders zich inschrijven op 
 mijnwoonservice.nl. Daarna kunnen ze bij ons 
 laten toetsen of ze in aanmerking komen voor de 
regeling. Hier kan ik bij helpen.”

Neem contact op
Denkt u eraan om te verhuizen? Of woont u nu 
nog prettig, maar is het wel iets waar u over 
 nadenkt voor over een aantal jaar? Neemt u dan 
contact op met Royston. Zet u nu alvast de 
 administratieve stappen? Dan maakt u meer kans 
op het moment dat u wilt verhuizen. w

elanwonen.nl/owpwMeer info

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

