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Machtigingskaart
	Wonder van licht en ruimte in
Peperstraat

aan de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag.
Mede daardoor merken veel mensen dat ze steeds minder te

	Elan Wonen staat borg voor
collega-corporatie in Zuid-Afrika
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Onzekere tijden
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besteden hebben.
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Ook corporaties hebben het niet makkelijk. Er komt veel op ze af.
Alleen al de huurtoeslagheffing die het kabinet woningcorporaties
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Zelf uw huurwoning veranderen?
Dat mag!
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Cadeautjes voor Provinciënwijk
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wil opleggen, gaat Elan Wonen vanaf 2014 € 2 miljoen per jaar
kosten. We wachten dat soort financiële tegenvallers niet af maar
hebben er al op geanticipeerd, onder andere door onze bedrijfs
kosten structureel te verlagen. Bovendien kijken we nog beter dan

	Gezocht: huurders voor multifunctionele
ruimte in Provinciënwijk
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voorheen waar we ons geld aan uitgeven. Investeringen doen we

	Feestelijke opening bedrijfsruimten
Ekamastraat

strategie, als ze ook echt van ons verlangd mogen worden én als
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alleen als ze bijdragen aan de realisatie van onze missie en
onze klanten er iets mee opschieten. Een voorbeeld van zo’n

Zo was het... 50 jaar geleden
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Elan Wonen geeft ‘The Sweetest Sin’
vliegende start
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bouwen op twee locaties in Heemstede, in het Watertorenplan en

Betrokken Bewoners Berichten
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het project De Slottuin. We doen dat omdat er juist voor mensen

Woonfraude: nieuwe aanpak!
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Info & Tips
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Bewonersinformatie
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investering zijn de middeldure huurwoningen die we onder andere

met een middeninkomen in Haarlem en omstreken te weinig
aanbod is in de woningcategorie met een maandelijkse huur van
€ 652,52 of meer. En we doen het ook om een bijdrage te leveren
aan de doorstroming op de woningmarkt. Want juist omdat er te
weinig aanbod is in het middensegment, blijven veel mensen in
een sociale huurwoning wonen terwijl ze daar volgens onze
regering eigenlijk een te hoog inkomen voor hebben.
Ik wil mijn column in het laatste nummer van Elan Nieuws van
dit jaar aangrijpen om u te verzekeren dat u ook in deze onzekere
tijden op ons kunt blijven rekenen. De bezuinigingen gaan niet
ten koste van de kwaliteit, service en betrouwbaarheid die u van
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ons gewend bent. We blijven vlot en alert reageren op reparatie
verzoeken. Dankzij een intensief onderhoudsprogramma blijft de
kwaliteit van onze woningvoorraad op peil. Wat zeg ik: op hoog
niveau. En we blijven gedreven en gericht
investeren in de veiligheid en de leefbaar
heid van de buurten en wijken waar
onze klanten wonen. Dat deden we
in het verleden, we doen het nu en

Copyright: overname van artikelen is toegestaan,

daar kunt u van op aan óók in de

mits de bron duidelijk wordt vermeld en de

komende jaren.

redactie van tevoren in kennis is gesteld.

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

directeur

Woongebouw Dreef: eigentijds huren op een unieke locatie

Nog enkele luxe
appartementen te huur!
In het Watertorenplan in Heemstede realiseert Elan Wonen
de nieuwbouw van 39 comfortabele appartementen met een
onderscheidend en luxe opleverniveau.

Bewoners beschikken over een eigen parkeerplek
en fietsenberging in de parkeerkelder.
De woningen hebben een huurprijs vanaf
€ 855,- per maand.

Binnen dit project in woongebouw Dreef zijn nog

Interesse?

appartementen beschikbaar.

Heeft u interesse in een van de appartementen?

Luxe opleverniveau

Bekijk dan eens de uitgebreide brochure op de

De appartementen worden gebouwd in diverse

site van Elan Wonen. Of bel voor meer informatie

typen, in oppervlakte variërend van 86 m tot

met Daniëlle Heeren van de afdeling Wonen,

107 m . Ze beschikken allemaal over een ruime

telefoon (023) 515 98 90.
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woonkamer met open keuken, twee slaapkamers,
een toilet en een badkamer. Het balkon biedt veel
privacy door de verspringende bouwlagen.
De woningen zijn standaard voorzien van
vloerverwarming, een videofooninstallatie,
een keukenblok met vaatwasser, koel-vriescom
binatie, kooktoestel en afzuigkap en een bad
kamer met luxe douchehoek en designradiator.
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Technische snufjes voor meer
woongemak

Wethouder Jan Nieuwenburg tijdens de officiële opening.
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Gemak dient de mens. Daarom is de woning aan de Briandlaan 147 (Nieuw Meerwijk)
in Haarlem ingericht als modelwoning en voorzien van technische snufjes, oftewel
gemaksvoorzieningen. Deze vergroten het wooncomfort en de veiligheid. Op
 maandag
12 september opende wethouder Jan Nieuwenburg officieel de modelwoning. En de
bewoners van Nieuw Meerwijk kregen ook alvast een ‘digitaal kijkje’ in de woning.
De modelwoning Gemaksvoorzieningen is een

Rondleiding

initiatief van Elan Wonen, Stichting SHDH en

Vrijwilligers van de Vrijwilligerscentrale Haarlem

Schoonderbeek Installatietechniek in samen

(VWC) geven op vaste tijden een rondleiding

werking met de gemeente Haarlem en SimPC.

door de woning met uitleg over de werking

“Samen met de andere participerende organi

van de aangebrachte voorzieningen. De rond

saties willen we onze klanten laten zien welke

leidingen zijn ook voor geïnteresseerden die niet

technische mogelijkheden er zijn die voor meer

in Nieuw Meerwijk wonen. Natuurlijk zijn profes

woongemak zorgen”, vertelt Niek de Boer van

sionals die te maken hebben met mensen die

SHDH. “Daarnaast zijn wij benieuwd welke

langer zelfstandig willen blijven wonen ook van

wensen en behoeften er op dit gebied bij onze

harte welkom om een kijkje te komen nemen.

klanten bestaan.”

U kunt een rondleiding reserveren bij de VWC,
bel hiervoor 06-234 582 86.

Gemaksvoorzieningen
In de modelwoning zijn gemaksvoorzieningen

Filmpje

aangebracht zoals persoonsalarmering met

Ben u geïnterresseerd? Bekijk ook eens het

spreek- en luisterverbinding, een videofoon

filmpje “Gemaksvoorzienzieningen” op onze

installatie met televisie- en telefoonkoppeling,

website. Ga naar: ik zoek > woningen >

een gebruiksvriendelijke computer en een

zorgwoningen > modelwoning gemaks

kooktoestel met timer. Bij de selectie van voor

voorzieningen.

zieningen zijn bewoners van Nieuw Meerwijk
nauw betrokken geweest.

Metamorfose voor
website Elan Wonen
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de ontwikkeling
van een gloednieuwe website voor Elan Wonen. Op maandag
3 oktober ging de nieuwe site live.
De website ziet er niet alleen aantrekkelijk uit, hij is ook overzichte

Prijsvraag
Wij nodigen u graag uit voor
een ontdekkingstocht door
onze nieuwe website. Weet u
het a ntwoord op onderstaande
vragen? Mail de oplossing
naar mail@elanwonen.nl
en maak kans op een van de
vijf theaterbonnen ter waarde
van € 75,-.

lijk en zeer gebruikersvriendelijk. Hij staat boordevol informatie,
foto’s, bladerbare folders en publicaties en zelfs een paar filmpjes.
Globaal gezien bestaat de site uit drie onderdelen: ik zoek, ik huur
en over ons.

1. Wat kost het serviceabonnement
van Elan Wonen per maand?
2. In hoeveel wijken is Haarlem op
onze site ingedeeld?

Ik zoek

3. Uit hoeveel leden bestaat de

Hier vindt u onder meer een overzicht van de beschikbare vrije
sectorhuurwoningen, koopwoningen en nieuwbouwwoningen.
De handige snelzoekfunctie maakt het u nog gemakkelijker.

bewonersraad?
4. Wat voor soort stages biedt Elan
Wonen aan en voor welk niveau?

De sociale huurwoningen
worden net als voorheen
verhuurd via Woonservice.

Ik huur
Bent u al huurder bij Elan
Wonen? Dan treft u hier
alle informatie aan die u
nodig heeft om fijn te
wonen en te huren.

Over ons
Wilt u meer weten over
Elan Wonen als bedrijf?
Kijk dan eens bij dit
onderdeel.

elanwonen.nl makkelijk te vinden door QR-code
Elan Wonen maakt het u graag zo makkelijk mogelijk. Daarom gebruiken wij voortaan een QR-code op ons drukwerk, en
woningadvertenties. Door de code te scannen met uw smartphone, komt u direct op de website van Elan Wonen terecht.
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Stagebeleid Elan Wonen
werpt vruchten af
Sinds begin dit jaar heeft Elan Wonen een officiële stage
coördinator. Kitty van den Berg is niet alleen stafmedewerker
Kwaliteit, maar geeft een aantal uren per week ook inhoud
aan het stagebeleid dat de woningcorporatie heeft geformuleerd. “Er zit nu veel meer structuur in dan voorheen.”

vraag, sluit die aan bij een van jullie opleidingen?
Met andere woorden: kunnen we er een stage
project van maken.”

Maatschappelijke stages
Kitty doelt daarbij niet op de korte ‘snuffelstages’
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Dat Elan Wonen nu een stagebeleid heeft,

of maatschappelijke stages, waar Elan Wonen

betekent volgens Kitty niet dat de corporatie

ook graag een bijdrage aan levert (zie kader).

voorheen de deuren dicht hield voor stagiairs.

“Momenteel zijn er twee stagiairs actief: één

“Ze zijn er altijd al geweest. Maar het was ad

van InHolland en één van de Hogeschool van

hoc, er zat niet veel lijn in. Het initiatief lag bij

Amsterdam. Na een intakegesprek zijn ze in

de opleidingen of de studenten. Als zij met een

augustus begonnen. Ze blijven hier een half jaar

stageverzoek kwamen, gingen wij kijken of we

en worden in die periode intensief begeleid. Als

het konden inwilligen.”

de stage erop zit, volgt er een evaluatie en een

Het stagebeleid zorgt ervoor dat de rollen

presentatie voor de directie van Elan Wonen.

worden omgedraaid: naar aanleiding van vragen

Op die manier snijdt het mes aan twee kanten:

uit de eigen organisatie, klopt Elan Wonen nu

niet alleen de stagiair en de hogeschool heeft

ook bij onderwijsorganisaties als InHolland aan

er wat aan, maar wij ook.”

met de vraag of zij een stageplek kunnen

Bas Werz (24) kan dat beamen. Hij volgt de

invullen. Kitty: “Zo van: we hebben een interes

hbo-opleiding Bouwmanagement & Vastgoed

sant project of een interessante onderzoeks

bij InHolland die, meldt hij opgewekt, onlangs
is uitgeroepen tot de school met de beste

Stagecoördinator Kitty van den Berg: “Door stages aan te bieden, leidt Elan Wonen

opleidingen op het gebied van techniek in

eigenlijk ook een beetje haar toekomstige werknemers op.”

Nederland. “Omdat InHolland de laatste tijd
nogal eens negatief in het nieuws is geweest,
is dit wel leuk om hier even te melden.”

Minder technisch
Bas zit in het tweede jaar van de hbo-opleiding.
“Mijn interesse gaat uit naar logistiek, economie
en wet- en regelgeving, vakken die bij de op
leiding Bouwkunde matig aan de orde komen”,
vertelt hij. Bouwmanagement & Vastgoed is veel
minder technisch dan Bouwkunde en sluit veel
beter aan bij de stage die ik doe bij Elan Wonen.”
Bij het bedrijfsbureau fungeert Bas als een soort
‘meewerkend werkvoorbereider/opzichter’.
“Ik houd me vooral bezig met grootonderhoud.

Doelen
stagebeleid
Elan Wonen
1: B
 ijdrage aan maatschappelijk onder
nemerschap van Elan Wonen
Elan Wonen is een maatschappelijk onder
nemer. Vanuit die rol dragen we de verant
woordelijkheid voor het bijdragen aan
scholing, ervaring en kansen voor starters
Stagiair Bas Werz: “Bij het bedrijfsbureau van Elan Wonen fungeer ik als een soort

op de arbeidsmarkt. Het stagebeleid is

meewerkend werkvoorbereider/opzichter.”

ook gericht op middelbare scholieren,

‘Dit is een van m’n beste 
stages tot nu toe’

die sinds dit jaar verplicht zijn om een
maatschappelijke stage te doen.

2: P
 ositief effect op imago van Elan
Wonen

Maar bijvoorbeeld ook met een groot project,

Het imago van woningcorporaties op de

dat een einde moet maken aan vochtproblemen

arbeidsmarkt is nog steeds wat stoffig.

in de kruipruimten van een deel van de woningen

Dit bemoeilijkt het aantrekken van jonge

van Elan Wonen.”

talenten. Door het aanbieden van stages

De InHolland-student is tevreden over de stage

aan studenten, krijgen zij een positiever

vergoeding die hij van Elan Wonen krijgt en ook

beeld van het werken bij een corporatie.

over de begeleiding door zijn ‘collega’s’ op het
gedaan. Ik heb dus al de nodige stages gevolgd.

3: K
 weekvijver voor aankomende
professionals

Dit is zonder meer een van de beste tot nu toe.”

Door het binnenhalen van studenten/

bedrijfsbureau. “Hiervoor heb ik mbo-bouwkunde

stagiairs vormt Elan Wonen een kweekvijver

Stoffig imago

voor aankomende professionals.

Mooi meegenomen is volgens Kitty dat stages
een goed instrument kunnen zijn om een

4: Innovatieve en lerende organisatie

positieve bijdrage te leveren aan het imago van

Stagiairs kunnen door hun inbreng (stage- of

woningcorporaties onder studenten. “Dat is vaak

afstudeeropdrachten) de organisatie voor

een beetje stoffig. Tijdens een stage zien ze dat

zien van nieuwe kennis.

Elan Wonen een brede, dynamische organisatie is,
die midden in de samenleving staat, een belang

5: S
 tagiairs leveren rendement op

rijke maatschappelijke rol vervult en veel mogelijk

Stagiairs vragen begeleiding, maar geven

heden biedt. Ook als werkgever. Uit onderzoek

daar ook wat voor terug. Ze draaien mee in

blijkt dat twintig procent van alle stagiairs later in

het werk en kunnen klussen opknappen die

dienst treedt bij het stagebedrijf. Door stages aan

anders blijven liggen.

te bieden, leidt Elan Wonen dus eigenlijk ook een
beetje haar toekomstige werknemers op.”
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Gewonnen: Eén maand gratis huren!

V.l.n.r.: de heer Bos, Sabine Keesman, mevrouw De Haas met kleindochter, de heer De Haas en de heer Lowinsky.
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Het zal je maar gebeuren: één maand gratis huren! Dat overkwam drie huurders die hun huur via automatisch incasso
betalen. In oktober ontvingen zij de ‘een-maand-gratis-hurencheque’ uit handen van directeur Grischa Lowinsky.

Verrassing
De heer en mevrouw De Haas uit Haarlem
kunnen bijna niet geloven dat zij een van de drie
winnaars zijn. Mevrouw De Haas: “We winnen
eigenlijk nooit een prijs, en dan nu ineens zo veel

Elan Wonen stimuleert automatisch betalen.

geld. Het is ongelofelijk!” Ook Sabine Keesman

Grischa: “Dat is niet alleen handig en efficiënt

is blij. Sabine: “De huur over de maand december

voor ons. Ook voor huurders heeft het voordelen.

hoef ik nu niet te betalen. Een heel fijn vooruit

Zo kan men zelf bepalen op welke dag de huur

zicht, die maand is altijd al zo duur.” De heer

van de rekening wordt afgeschreven en hoeft

Bos uit Heemstede, betaalt al meer dan 45 jaar

tijdige betaling niet meer in de gaten gehouden

automatisch. Dat hij daar nu ineens voor wordt

te worden.

beloond, vindt hij geweldig. “Ik heb er niet eens

Ook makkelijk: het automatisch incasso stopt

iets bijzonders voor hoeven doen. Automatisch

vanzelf als mensen verhuizen.

betalen is gewoon handig!”

Sinds we twee jaar geleden met deze actie zijn
gestart, zijn honderden huurders overgestapt op
automatisch incasso. Dat is een mooi resultaat.”
Wilt u ook kans maken op één maand gratis

Spelregels

huur? Stap dan over op een automatisch

Ieder jaar verloot Elan Wonen drie keer één maand

incasso. Bel onze afdeling Huuradministratie,

gratis huur onder huurders die automatisch

telefoon (023) 515 98 59, keuzetoets 2. Of kijk op

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

www.elanwonen.nl en vul online de machti

Voorwaarde is wel dat Elan Wonen iedere maand

gingskaart in. Makkelijker kan het bijna niet!

probleemloos de huur van de rekening heeft
kunnen afschrijven.

Elan Wonen staat borg voor collega-
corporatie in Zuid-Afrika
Ontwikkeling begint bij huisvesting. Dat is de stellige overtuiging van de Dutch International Guarantees for
Housing (DIGH), die ook op de steun van Elan Wonen kan rekenen. Want Elan Wonen is niet alleen begaan
met de volkshuisvesting in Haarlem en omstreken, maar ook met die in bepaalde ontwikkelingslanden.
In ontwikkelingslanden maakt DIGH betaalbare

En last but not least: via DIGH steunt Elan

woningbouw mogelijk voor mensen met een laag

Wonen samen met woningcorporatie Ymere een

of middeninkomen. Niet op basis van giften

collega-corporatie in Zuid-Afrika, een land met

maar op basis van garanties, in de vorm van

een vergelijkbare woningcorporatiestructuur

leningen aan volkshuisvesters. En dat is waar

waar ook nog eens Nederlands wordt gesproken.

Elan Wonen in beeld komt: DIGH kan dat goede
werk doen dankzij de garantiestelling van

Msunduzi Housing

woningcorporaties in Nederland, waaronder

Concreet gaat het om de jonge corporatie

Elan Wonen.

Msunduzi Housing in Pietermaritzburg. Dankzij
de garantstelling door Elan Wonen en Ymere

Borg

kon deze corporatie een woningbouwproject

De garantiestelling betekent dat Elan Wonen

realiseren. Er is geen aanspraak gemaakt op de

het geld niet kwijt is, maar er borg voor staat.

afgegeven garantie, die betrekking had op een

Dat heeft een aantal voordelen. Elan Wonen

bedrag van E 860.995,-. Begin 2011 heeft DIGH

houdt het geld achter de hand, zodat huurders

bekendgemaakt dat het woningbouwproject in

ook over twintig jaar nog van kwaliteitswoningen

Pietermaritzburg goed is verlopen.
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kunnen worden voorzien. Bovendien leveren de
Kijk voor meer informatie op www.digh.nl.

MACHTIGING

Machtigingskaart
Ondergetekende wordt vooraf op de hoogte
gesteld van het moment waarop de afschrijvingen
bij benadering zullen plaatsvinden.

invullen in hoofdletters

Bankrekeningnummer
Naam en voorletters
Adres

Ondergetekende verleent hierbij tot
wederopzegging machtiging aan Elan Wonen
om van zijn/haar naastgenoemde bankrekening
bedragen af te schrijven wegens huur

Postcode en plaats
Datum		

Handtekening

Contractnummer
Stuur de machtigingskaart in een envelop naar: Elan Wonen, Antwoordnummer 1920, 2000 WC Haarlem.
Een postzegel is niet nodig.

ACHTIGING

kasstromen op deze manier rendement op.

Henk Leuwener: ‘M’n handen hebben achttien jaar lang gejeukt’

Wonder van
licht en ruimte
in Peperstraat
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Henk Leuwener woonde al achttien jaar in de Peperstraat
en had in al die jaren alleen een schuurtje achter in de tuin
gebouwd én de badkamer op de eerste verdieping verbouwd.
Dit jaar kon hij eindelijk de begane grond omtoveren in een
wonder van licht en ruimte. “Voor de verbouwing heb ik me
hier eigenlijk nooit op m’n gemak gevoeld.”

Henk Leuwener voor zijn woning in de Peperstraat…

Als je in de Peperstraat voor de woning van

Peperstraat niet voor sloop/nieuwbouw maar

Henk Leuwener en Anja Brandenburg staat, heb

voor grootonderhoud in aanmerking komen. Die

je totaal niet in de gaten dat zich achter de dichte

mededeling was voor Henk reden om ‘meteen de

voordeur en de gesloten vitrages een wonder van

bijl erin te zetten’, zoals hij het zelf omschrijft.

licht en ruimte bevindt. Een zelfgecreëerd

Hij sloeg allereerst diverse muren eruit en zorgde

wonder van licht en ruimte bovendien. “Vanaf

voor een nieuwe stalen draagconstructie. “Waar

het moment dat ik achttien jaar geleden bij Anja

zich voorheen het toilet bevond, staat nu een

introk, heb ik de indeling van de woning niets

mooie, open cilindertrap die je vanuit de woon

gevonden”, vertelt de zeer handige Leuwener,

kamer naar boven leidt”, legt hij uit. “De oude,

die zijn hele leven als timmerman in dienst is

smalle trap naar boven heeft plaatsgemaakt voor

geweest van diverse aannemers. “Ik heb me

een ruim toilet. En de gemoderniseerde keuken

hier eigenlijk nooit op m’n gemak gevoeld. Mijn

en de woonkamer vormen nu één mooi geheel.”

handen jeukten. Alleen: zolang niet duidelijk was
of de woningen in de Peperstraat zouden blijven

Ruimtelijk effect

staan, kon ik niets doen.”

Alle muren en plafonds zijn wit geschilderd.
Samen met glazen tafels, enkele spiegels en een

‘De bijl erin’

vloer van witte houten planken geeft dat een

De Peperstraat ligt namelijk midden in de

verbazingwekkend ruimtelijk effect. Henk is te

Amsterdamsebuurt, die de komende jaren flink

spreken over het resultaat. “Nu is het echt mijn

op de schop gaat. Begin dit jaar maakte Elan

huis. Zo wil ik wonen. Hier ga ik nooit meer

Wonen bekend dat de huurwoningen in de

weg.” Lachend: “Als ik niet in een huurhuis maar

Zelf uw huurwoning
veranderen? Dat mag!

Interview

U wilt uw huurwoning mooier maken?
En u doet dat graag zelf? Elan Wonen biedt u
hiervoor alle vrijheid en helpt u graag een
eindje op weg voordat u begint.

Waar moet u rekening mee houden?
Voor de meeste veranderingen hoeft u geen
toestemming bij ons aan te vragen. Wel gelden

in een koophuis zou wonen, zou ik waarschijnlijk

er voor het klussen in en om uw huis een paar

ook net zo lang gaan verbouwen tot het helemaal

basisregels. Zo moet een verandering veilig

naar mijn zin is.”

zijn. Ook mag de aanpassing geen overlast
veroorzaken en mag de verandering er niet toe

Fietsvakantie

leiden dat de woning moeilijk te verhuren

Ook Anja is zeer tevreden over het resultaat van

wordt.

de verbouwing die voldoet aan de richtlijnen van
Elan Wonen (zie kader). Het had van haar alleen

Welke regels gelden voor uw aanpassing?

allemaal wel wat sneller gemogen, weet Henk.

Of u nu een nieuw dakraam wilt plaatsen of

“Maar ja, dat is mijn eigen schuld. Ik heb het

een keuken, voor elke klus hebben wij regels

werk halverwege stilgelegd, voor een fietsvakantie

opgesteld. Deze regels vindt u terug op onze

van vijf weken. Terwijl ik met een groepje

website www.elanwonen.nl. Kijk bij IK HUUR >

vrienden naar Italië fietste, was het hier een

onderhoud & reparatie > zelf klussen >

eldorado voor muizen. En als Anja ergens een

‘wegwijzer zelf klussen’.

hekel aan heeft…”

Heeft u advies nodig?

… en in de flink verbouwde woonkamer, die kan worden

U kunt de woonopzichter altijd vragen om
langs te komen voor advies. Hij heeft veel
ervaring met aanpassingen. Hij kan u ook
vertellen of u de klus zelf kunt uitvoeren of
dat u beter iemand kunt inhuren.

omschreven als een wonder van licht en ruimte.

11

Cadeautjes voor
Provinciënwijk
Mike Doodeman neemt prijs in ontvangst.

De Provinciënwijk in Heemstede heeft een schaakspel,
hinkelbaan en plantenbakken cadeau gekregen van het
Oranje Fonds en Elan Wonen. Vlak voor de zomervakantie
werd de cheque officieel overhandigd in flat De Roodmus
aan de Frieslandlaan.

bloemen en planten in boomspiegels, een
pleinplakker, koffie- en theezetapparatuur voor de
wekelijkse inloopochtend in De Zonnestraal
(BSO Bambino), een twisterbaan aan de
Overijssellaan en een schaakspel achter flat
De Geelgors, inclusief schaakstukken in een

Vorig jaar viel de Straatprijs van de Nationale

opbergkist met slot. De sleutel van de opbergkist

Postcode Loterij al in deze wijk. Het is gebruikelijk

is af te halen bij het wijksteunpunt van Elan Wonen

dat het Oranje Fonds dan het gebied verblijdt met

en bij de heer Driessen(Overijssellaan 13). Elan

het zogeheten Burencadeau. Destijds was net het

Wonen vulde de financiële bijdrage van het Oranje

project Kijk in de Wijk in volle gang en kwam het

Fonds aan met geld uit het leefbaarheidsbudget.

bedenken van een nuttige besteding niet gelegen.

Bron: Heemsteedse Courant/dichtbij.nl.

Aangespoord door Casca staken de bewoners en
12

Elan Wonen later de koppen bij elkaar. “Vanzelf
sprekend moest het cadeau iets zijn wat de gehele
buurt ten goede zou komen”, vertelt Mike

Het Oranje Fonds is het grootste nationale

Doodeman, jongerenwerker bij Casca. “Iets voor

fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het

jong en oud.”

ongeveer E 32 miljoen euro aan organisaties
die de betrokken samenleving bevorderen in

Veel ideeën

Nederland en in het Caribische deel van het

Veel ideeën werden geopperd, zoals een vlaggen

koninkrijk.

stok voor ieder huis of iedere flat. Maar dat bleek
geen haalbare kaart. Wel realiseerbaar waren

Gezocht:

huurders voor multifunctionele ruimte in Provinciënwijk

Op de begane grond van de flat aan de
Overijssellaan bevindt zich een gemeenschappelijke ruimte die er mag zijn.

‘De Zonnestraal’ er spelletjes. Dat betekent dat
de ruimte drie ochtenden per week niet wordt
gebruikt. Ook ’s avonds is er de mogelijkheid om
de ruimte te gebruiken. Als uw interesse in de

Op werkdagen wordt de multifunctionele ruimte

huur van de ruimte is gewekt, kunt u per mail

iedere middag door BSO Bambino gebruikt voor

contact opnemen met de BSO Bambino-

Buitenschoolse Opvang (BSO). Iedere dinsdag-

directeur Yvonne Witt. Haar mailadres is

en donderdagochtend doen de ouderen van

yvonne.witt@club-bambino.nl.

Feestelijke opening
bedrijfsruimten Ekamastraat
Met hun scharen in de aanslag wachtten de
tien kersverse ondernemers op het startsein
van wethouder Jan Nieuwenburg. Onder
luid applaus werd op zijn aangeven het
35 meter lange rode lint in stukken geknipt.
De bedrijfsruimten, tot voor kort nog garageboxen, aan de Ekamastraat in Haarlem
werden woensdag 14 september officieel
geopend. Het verbouwingsproject werd
hiermee feestelijk afgerond.
Kijk Boerhaavewijk!
Het ombouwen van de garageboxen is een
initiatief van Elan Wonen binnen het project
Kijk Boerhaavewijk! Met het omvormen van de
garageboxen tot bedrijfsruimten draagt Elan
Wonen bij aan een duurzame verbete
ring van de woon- en leefomgeving in
Boerhaavewijk.

Dé plek
Ekamastraat 5 t/m 23 biedt ruimte aan
een gevarieerde groep enthousiaste
ondernemers. Het is dé plek voor:
Stichting Samen H
 aarlem,
CK Rijwielhandel, De 60-er jaren,
Meetingz!, MH Pedicure, Kunstatelier 2 PR,
Tabithawinkeltje, Wemastore, Huiswerkbegeleiding
en Elan Wonen W
 ijkbeheer.

13

Zo was het...
50 jaar geleden
‘Toen was saamhorigheid
nog heel gewoon’
De Boerhaavewijk in Haarlem bestaat 50 jaar.
De heer Louwerens (82) is een inwoner van het
eerste uur. In de jaren zestig belden de buren bij
hem aan omdat hij een van de eerste buurtgenoten
was met een telefoon. Nu staat er soms een
buurvrouw op de stoep die iets moet regelen,
maar moeite heeft met Nederlands. De tijden
veranderen, maar één ding blijft hetzelfde:
“Ik ben de praatpaal van de buurt.”

jaar in de bouw, waarvan dertig jaar als uitvoerder en
opzichter.

Geen bankstel
Louwerens herinnert zich hoe de bewoners van het
eerste uur moesten sappelen. “Veel mensen hadden het
niet breed. Hoe kun je wonen zonder bankstel?, denk je
nu, maar toen was dat gewoon. Het was daardoor ook

14

De heer Louwerens zit op de stoel bij het raam en kijkt

een saamhorige buurt, want je zat allemaal in hetzelfde

uit op het muurtje waar zijn dochters meer dan dertig

schuitje en verdiende ongeveer evenveel. Omdat ik

jaar geleden ’s avonds graag zaten. “Ik heb drie meiden

uitvoerder was, had ik wel iets meer te besteden

die daar als pubers na het eten even gingen zitten met

natuurlijk. Voor ons was de huur gemakkelijk op te

de buurmeisjes. Het leek dan net alsof de jongens als

brengen. Ik had ook als een van de eersten een telefoon.

spreeuwen uit de bomen vielen. Eigenlijk waren dat ook

Dan kwamen mensen wel eens aan de deur om daar

al hangjongeren, maar dan heel rustige”, grapt hij. Mijn

gebruik van te maken. Bij de telefooncel in de Robert

drie dochters en mijn zoon zeggen nu wel eens: zo’n

Kochlaan stond altijd een lange, lange rij.”

jeugd als wij hebben gehad, die krijg je niet meer.”

Pionieren
Hoog bouwtempo

De eerste jaren was het pionieren. De nieuwe huizen

In de jaren vijftig en zestig kwamen overal in Nederland

stonden in een zandvlakte. Tot de Schipholweg was er

nieuwbouwwijken om de naoorlogse gezinnen te

niets. De eerste inwoners fietsten naar de Amsterdamse

huisvesten. Zo ook de Boerhaavewijk. In de Alexander

buurt voor de boodschappen. Louwerens: ”Er kwamen

Flemingstraat kwamen zogenaamde woningwetwoningen,

op een gegeven moment een soort barakken met

ofwel sociale huurwoningen. Het gezin van Louwerens

winkeltjes. Je had ook een viskar die hier kwam staan.

kwam daarvoor in aanmerking. Een voorwaarde was dat

En de groenteboer zat in een soort keet.”

je vier kinderen had. In 1964 kreeg het gezin de sleutel

Er was niet alleen een tekort aan winkelpanden, ook

van zijn splinternieuwe huis. Voor Louwerens was zo’n

andere faciliteiten werden niet in hetzelfde tempo

nieuwbouwwijk bekend terrein. Hij werkte zelf veertig

ontwikkeld als de huizen.

Boerhaavewijk bestaat 50 jaar

50

Voor nieuws en activiteiten kunt u kijken op de site www.kijkboerhaavewijk.wordpress.com.

50
50

Eerbetoon aan actieve buurman
Betrokken buurtbewoners spelen in de 50-jarige geschiedenis

Kleinere gezinnen

van de Boerhaavewijk een heel belangrijke rol. Meneer

Na die eerste jaren kwamen in de jaren zeventig

Louwerens en zijn achterbuurvrouw Elly Wit nemen ons mee

en tachtig kleinere gezinnen in de wijk wonen.

naar een smalle doorgang tussen de straten. Ze wijzen op

Mensen sloopten de tussenmuur naar de

het naambordje: Dirksepad. Het pad is vernoemd naar een

achter(slaap)kamer en het werden lichte door

overleden buurman die volgens hen niet vergeten mag

zonwoningen. Inmiddels is de oude garde voor

worden: “Hij heeft ons zo gek gekregen dat we in de jaren

een groot deel verhuisd. Het is een gemêleerde,

negentig een bewonerscommissie opzetten”, zegt Wit.

multiculturele wijk geworden. Ook achter de

“En dat is voor de buurt echt belangrijk geweest. Hij was

voordeur van Louwerens heeft de tijd niet

de aanjager bij alles wat we deden.”

stilgestaan. ‘De meiden’, vijftigers nu, zijn nog
altijd bevriend met de buurtjes van het muurtje.

Bewonerscommissie

Louwerens’ vrouw overleed begin dit jaar en dat

Mevrouw Wit werd in de jaren negentig zelf voorzitter van

zorgt voor een stil, leeg huis. “Het is niet

de bewonerscommissie, die opkwam voor de huurders van

makkelijk, dat mag je best weten”, zegt hij bij

de 104 eengezinswoningen en 27 seniorenwoningen.

het afscheid. Maar over verhuizen denkt hij geen

De commissie kreeg veel voor elkaar. Juist nu er in de wijk

seconde na. Natuurlijk is nu alles anders, maar

meer problemen zijn – de laatste twee, drie maanden is er

hij blijft zo lang het kan. “Mijn verleden is

bijvoorbeeld ongeveer zes keer ingebroken in het complex –

helemaal verweven met dit complex.” Hij lacht:

vindt zij het jammer dat buren niet meer samen optrekken om

“En bovendien, ik blijf de praatpaal voor veel

er wat van te maken. “We pakten veel zelf aan. Dan gingen we

buren. Alleen tegenwoordig komen ze niet om

bijvoorbeeld samen overhangende takken snoeien. In andere

mijn telefoon te gebruiken, maar staan ze op de

gevallen klopten we aan bij de gemeente of Elan Wonen.

stoep als ze iets moeten regelen maar er niet

Zo werd er iets gedaan aan de grondverzakkingen en kwamen

uitkomen met de taal.”

er bredere stoepen voor de seniorenwoningen, voor mensen
met een rollator. Ze zeggen wel ‘toen was geluk nog heel
gewoon’, maar wij
zeiden net tegen elkaar
‘toen was saamhorigheid
nog heel gewoon’.
Dat mist de buurt nu
echt.”

De heer Louwerens samen met de dochter van de heer Dirkse bij het Dirksepad
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Elan Wonen geeft
‘The Sweetest Sin’
vliegende start
Met een eendaagse expositie in de gemeenschappelijke ruimte van de
Elan Wonen-flat in de Florence Nightingalestraat in de Haarlemse wijk
Meerwijk ging op maandag 12 september 2011 ‘The Sweetest Sin’ van
start. Dit bedrijfje van Tania Ataoellah-Henriquez en Ishaak Ataoellah
verzorgt workshops in het maken van ‘suikerbloemen’.
Tania Ataoellah-Henriquez met in haar
rechterhand een echte bloem en in haar
linkerhand een suikerbloem.

het project ‘De Kas’ in het leven heeft
geroepen om beginnende ondernemers te
ondersteunen. Ook Elan Wonen werd erbij
betrokken. Tania: “Ik was op zoek naar een
mooie ruimte voor de startexpositie. Op een

16

Tania woont sinds 4,5 jaar in Nederland. Op

dag waren bouwvakkers bezig met de ver

Curaçao was ze een beroemdheid: ze maakte

bouwing van de gemeenschappelijke ruimte

op het eiland furore als tv-presentatrice en gaf

van de Florence Nightingaleflat. Ik heb ze

zelfs een magazine uit, de ‘Tania’. Ze koos

aangeschoten en van het een kwam het ander.”

echter voor de liefde en volgde Ishaak naar
Nederland waar ze terechtkwam in ‘de

Groot succes

mooiste flat van Haarlem’. “Het is hier

De expositie op 12 september was een groot

heerlijk wonen. Na mijn hectische leven op

succes. Nog voor de officiële opening door

Curaçao was ik van plan om het in Nederland

Edward Suares, directeur van het Curaçao

een tijdje rustig aan te gaan doen. Maar dat

Toeristen Bureau, kwamen buurtbewoners zich

hield ik niet lang vol, daar ben ik veel te

al vergapen aan de creaties van Tania. “Alles wat

energiek en creatief voor.”

je aanraakt, verandert in goud”, had Suares haar
in zijn openingswoord al gecomplimenteerd.

Levensecht

Het bleef de hele dag druk in en om de

Met haar man richtte Tania ‘The Sweetest Sin’

gemeenschappelijke ruimte. ’s Middags

op, een bedrijfje dat workshops verzorgt in

verzorgde Tania enkele demonstraties. En in de

het maken van ‘suikerbloemen’. “Dat zijn

namiddag vereerde een van de ministers van

levensecht ogende bloemen die gemaakt zijn

Curaçao ‘The Sweetest Sin’ met een bezoek.

van een pasta van suiker”, legt Tania uit.

Tania was na afloop opgetogen. “Een betere

“Ze zien er prachtig uit. En het is heel leuk,

start had ik me niet kunnen wensen. De eerste

rustgevend en inspirerend om ze te maken.

workshops ga ik geven in de gemeenschap

Zelf doe ik dat in een van de slaapkamers van

pelijke ruimte, die ik huur van Elan Wonen.

onze flat, die is omgetoverd in een atelier.

Er is één ‘maar’: de ruimte is aan de kleine

Maar het maken van suikerbloemen leent

kant. En ik kan er natuurlijk niet altijd terecht.

zich ook heel goed voor workshops.

Als ‘The Sweetest Sin’ een succes wordt, zal ik

”Het bedrijfje van Tania en Ishaak ging van

op termijn dan ook naar een andere, grotere

start met behulp van de Stichting Dock die

ruimte moeten uitkijken.”

Betrokken Bewoners Berichten

Gerda en Ted
van Dijk in de
gemeenschap

‘Het belangrijkste
is het contact’

pelijke binnentuin. “Het is
vrijheid, blijheid.”

Van niets naar een jeu-de-boulesbaan, een opknapte tuin, gezamenlijke etentjes en bijzondere
burendagen. Bij gebrek aan een bewonerscommissie zijn Ted en Gerda van Dijk de motoren
van de nieuwe gezelligheid in hun wooncomplex aan de Sportparklaan in Heemstede. Buren
die elkaar eerst niet eens kenden, komen nu op elkaars verjaardag.
Het begon met de wens van Gerda en Ted van

hen woonde. Ze ontmoeten elkaar nu in de

Dijk om een jeu-de-boulesbaan te laten aanleggen

gemeenschappelijke ruimte. Je moet hier niks en je

in de binnentuin. Uiteindelijk lukte dat met steun

hoeft niets. Het is vrijheid, blijheid. Ze geven hier

van het Oranje Fonds, Elan Wonen en de gemeen

nu vaak een borreltje voor elkaar als ze jarig zijn.

te. De baan is inmiddels dé ontmoetingsplek in

Dat regelen ze zelf.”

de binnentuin. Wie wil spelen, speelt, maar wie
gewoon even komt kijken, is ook welkom.

Sterke mannen

In veel huizen rondom de tuin wonen ouderen,

Organiseren en het gezellig maken is voor

die nu gemakkelijk even een praatje kunnen

Gerda een tweede natuur. “Dat doe ik ook voor

komen maken.

de familie, dus het is toch logisch om het ook voor
de buurt te doen?” Inmiddels is er ook een vaste

Gezellige plek

club buurtgenoten die helpt. “Laatst hebben we

Van het een kwam het ander, want vervolgens

een rotstuintje aangelegd en daarvoor vragen we

bood Elan Wonen de buurt een gemeenschap

dan een paar sterke mannen”, vertelt Gerda.

pelijke ruimte aan in het complex. Gerda en Ted

“Voor de oudere buren is zoiets natuurlijk veel te

zetten zich in om er een gezellige plek van te

zwaar. Gelukkig konden we die dag, met steun

maken. De buren komen er samen om koffie te

van Elan Wonen, leuke dingen organiseren voor

drinken en Gerda kookt eens in de maand. Volgens

hen. We hadden een cursus bloemschikken en

Ted is het effect van hun inspanningen al heel goed

een schildercursus, een hapje en een drankje en

te merken. “Het belangrijkste is dat het contact er

’s avonds aten we samen. Zo werd het toch echt

nu is. Mensen wisten soms niet eens wie er naast

een dagje met zijn allen.”
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Woonfraude: nieuwe aanpak!
Elan Wonen pakt woonfraude op een nieuwe, betere manier aan. Samen met de gemeente hebben Elan Wonen
en de andere corporaties ook afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling. Door deze hernieuwde aanpak
zijn wij nog beter in staat om woonfraude aan te pakken.
Wat is woonfraude?

ken en woningen vrijmaken voor mensen die vaak

Heeft u uw buren al een tijdje niet gezien?

al jaren wachten op een woning. Uiteraard gaan

Of hangen er opeens andere mensen rond in

we vertrouwelijk met uw melding om. Bij uitzon

een woning? Dan kan het zijn dat er sprake is

dering kunt u het tegenwoordig ook anoniem

van woonfraude. Dit is een verzamelnaam voor

melden. Bel ons op (023) 515 98 59.

zaken die niet mogen, zoals:

Of meld het bij uw wijkcoach via de Wijkantenne

•h
 et doorverhuren van een huurwoning aan

(wijkantenne@elanwonen.nl).

een ander (onderhuur);
• het ruilen van een huurwoning zonder onze
toestemming;
• het verhuren van een kamer van de huurwoning
zonder onze toestemming;
18

• het gebruiken van een huurwoning als opslag
plaats of bedrijfsruimte;
• het niet permanent bewonen van een huur
woning door de huurder;
• het doorgeven van de huurwoning aan familie,
vrienden of derden.

Tegen de lamp
Woont er al iemand zonder onze toestemming in
uw woning of bent u van plan dit te gaan doen?
Door de nieuwe aanpak loopt u nu sneller het
risico dat wij de woning terugvorderen!
Wij kunnen zelfs de winst die u door de woon
fraude heeft ontvangen op u verhalen. Wij
adviseren u dan ook, voordat u tegen de lamp
loopt, zelf de woning op te zeggen. U kunt
hiervoor ons opzeggingsformulier gebruiken.

Wat kunt u tegen woonfraude doen?

‘Huisbewaring’

Woonfraude heeft een negatief effect op de

Het kan ook zijn dat u even tijdelijk weggaat en

leefbaarheid en veiligheid van buurten en wijken.

iemand anders voor een beperkte periode in

Daarnaast wordt in strijd met het toewijzings

uw woning wilt laten wonen. Dan kunt u bij ons

systeem ‘voorgekropen’, wanneer de woning

‘huisbewaring’ aanvragen. Dit is bijvoorbeeld

wordt onderverhuurd. Vaak gaat woonfraude

mogelijk als u op reis gaat of voor werk of studie

ook gepaard met overlast, die u als buur kunt

tijdelijk naar het buitenland vertrekt. Het is prettig

ondervinden. Niet fijn dus!

voor u te weten dat uw huis bewoond blijft, onder
andere in verband met inbraak. Het is wel van

Vermoeden

belang de huisbewaring van tevoren goed te

Heeft u het vermoeden dat er iets niet klopt in een

regelen. Als huurder mag u uw woning niet zonder

van onze woningen? Dan kunt u dit melden aan

toestemming van Elan Wonen (en de gemeente)

Elan Wonen. Zo kunnen wij misstanden aanpak

aan een ander in gebruik geven.

Info & Tips
Alert op lekkage
Om te voorkomen dat een

lekkage onopgemerkt bli
jft,
adviseren wij u uw water
meterstand regelmatig te
controle
ren. Een piek in het verbru
ik valt dan al snel op. Bo
vendien
ziet u hoeveel water u ver
bruikt. Wie weet zorgt dit
voor een
lager verbruik en dat sch
eelt weer in de kosten.

Nieuw telefoonnummer of
e-mailadres? Geef het door!
Bij het afsluiten van uw huurovereen
komst noteren wij onder andere uw
telefoonnummer en uw e-mailadres.
Zijn deze gegevens inmiddels

Niet

weten!
tevreden? Laat het ons

over
als u ergens ontevreden
Wij willen het graag weten
oplos
wij daarvoor een goede
bent, want dan kunnen
nko
klachten die bij ons binne
sing zoeken. De meeste
atie, de
met onderhoud of renov
men, hebben te maken
g. In
g en onze dienstverlenin
huurprijs, de huurbetalin
leest u
en? Laat het ons weten!’
onze folder ‘Niet tevred
opvragen
chten. U kunt de folder
hoe wij omgaan met kla
l.
website www.elanwonen.n
of downloaden via onze

gewijzigd? Geef het ons door. Handig
voor u én voor ons!
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tel nagekeken?

Hoe vaak wordt een cv-ke

Aangifte na inbraak
Is er bij u ingebroken? En is hierdoor
schade aan de woning ontstaan? Geef
dan bij de aangifte ook Elan Wonen
op als benadeelde. Als de dader
gepakt wordt, kunnen wij ook de
schade verhalen.
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niet meer nodig om deze

Bewonersinformatie
Elan Wonen

Regionale Geschillencommissie

Postbus 1646 2003 BR Haarlem

Antwoordnummer 1872 2000 WC Haarlem

Meesterlottelaan 301 2012 JJ Haarlem
Tel.:

(023) 515 98 59

Fax:

(023) 532 31 24

E-mail: mail@elanwonen.nl
Web:

www.elanwonen.nl

Openingstijden
Maandag t/m donderdag 8.30 - 16.30 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur

Elan Wonen heeft een aantal praktische folders
ontwikkeld. Deze kunt u op onze site
www.elanwonen.nl bekijken en/of downloaden.

Legitimatiebewijs
Wil iemand uw woning in, vraag dan altijd om een
legitimatiebewijs. Medewerkers van Elan Wonen
zijn verplicht om hun legitimatiebewijs te tonen als

Verbinding met openbaar vervoer

u daarom vraagt. Medewerkers van bedrijven die

Ons kantoor aan de Meesterlottelaan 301 is

voor ons werken, hebben ook een legitimatiebewijs

bereikbaar met bus 140 (halte Dreef) en de

bij zich waaruit blijkt dat zij voor het betreffende

bussen 50, 51 en 90 (halte Hazepaterslaan).

bedrijf werken. Vertrouwt u het niet? Bel ons!

Reparatieverzoeken
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Folders

Telefoonnummer (023) 515 98 59.

Reparatieverzoeken kunt u telefonisch melden

wijkantenne@elanwonen.nl

tijdens de openingstijden via telefoonnummer

Naar dit e-mailadres kunt u suggesties en ideeën

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

voor leefbaarheid (in uw buurt) mailen.

servicedienst@elanwonen.nl.

Hier kunt u ook woonfraude en onrechtmatige

Storingen aan cv-ketel

bewoning melden.

Storingen aan de cv-ketel die eigendom is van

Regelmatig te huur!

Elan Wonen, kunt u direct melden aan de installateur

Elan Wonen heeft regelmatig woningen te huur die

(zie hiervoor de sticker op het apparaat).

u direct kunt huren. Dit zijn woningen in de vrije

Verstopping riolering
Is uw riolering verstopt? U kunt direct contact opnemen met Kennemer Rioolservice (023) 539 70 30.

Calamiteiten
Belt u Elan Wonen buiten de openingstijden, dan
wordt u automatisch doorverbonden met de
Meldkamer. Uiterste noodgevallen zoals
gesprongen waterleidingen, elektriciteitsstoringen,
inbraak e.d. kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de
week melden. De Meldkamer regelt dat zo spoedig
mogelijk contact met u wordt opgenomen om het
probleem te verhelpen.

Woonservice
Belgïelaan 63 2034 AW Haarlem
Tel.:

(023) 517 56 00

Fax:

(023) 517 56 56

www.mijnwoonservice.nl

huursector. Heeft u interesse in een woning in het
duurdere segment? Kijk dan op www.elanwonen.nl
> huren/kopen > per direct te huur.

Ideeën zijn welkom
Wij ontvangen graag onderwerpen en tips voor
Elan Nieuws. U kunt u ook aanmelden voor de
rubrieken ‘Even binnenkijken bij …’, ‘In de spotlight’ en ‘Zo was het … jaar geleden’. U kunt
mailen naar mail@elanwonen.nl.

Attentie
Wij vergoeden nooit reparaties, waarvoor
wij zelf geen opdracht hebben gegeven.
Neem dus altijd contact op met onze
Servicedienst en bel nooit zelf een loodgieter
of aannemer.

