
 Hamers 
en spijkers

Met veel enthousiasme en voorzien van 
hamers en spijkers zetten leerlingen nestkastjes 
in elkaar. Ze geven vleermuizen en huismussen 

een nieuw thuis voordat de sloop van de 
 J.J. Hamelinkstraat van start gaat. “Door op deze 
speelse manier aan het project van Elan Wonen 

mee te doen, worden  kinderen veel bewuster 
van de buurt waarin ze wonen”, zegt de 

directeur van de Haarlemse  
basisschool De Talenten 

 enthousiast.
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	 WAT	KUNT	U	DOEN?	

Schoonmaak

Vanaf 1 oktober maken twee 
schoonmaakbedrijven schoon bij 
Elan Wonen. Clean Vision in 
 complexen in Haarlem. Kenso B.V. 
in complexen in Heemstede.  
Gaan zij ook in uw complex 
schoonmaken? Dan heeft u van 
ons een brief  ontvangen. Door met 
twee schoonmaakbedrijven samen 
te werken in plaats van met acht, 
hebben we meer contact met deze 
twee  bedrijven. Hierdoor kunnen 
we sneller reageren en beter af-
spraken maken over de kwaliteit. 

Ideeën wijkbudget

Wilt u uw complex, straat of wijk 
aankleden met bloembakken? 
Of wilt u een gezamenlijke ruimte 
gezelliger maken? Stuur uw idee 
naar klantenservice@elanwonen.nl 
o.v.v. het wijkbudget. Elan Wonen 
stelt ieder jaar een wijkbudget 
 beschikbaar van € 5,- per huur-
woning. Dit bedrag kunnen 
 bewoners  besteden aan activiteiten 
die de leefbaarheid in de buurt ten 
goede komen. Een leefbaarheids-
commissie beoordeelt welke mooie 
aanvragen goedgekeurd worden. 

elanwonen.nl/wijkbudget

AGENDATIP: 
Schalkwijk Belicht

Tijdens de tentoonstelling 
Schalkwijk Belicht maakt u kennis 
met de geschiedenis van Schalkwijk 
en de huidige bewoners. Waarom 
wonen ze in Schalkwijk? Hoe zijn 
ze er terechtgekomen? En waar 
zijn ze trots op? Aan de hand van 
portretten en objecten worden de 
verhalen van de wijk en bewoners 
verteld. Deze tentoon stelling is tot 
9 maart 2020 te zien in Haarlem 
Museum, Groot Heiligland 47.

museumhaarlem.nl/
schalkwijk-belicht

Ruim een jaar hing er in de entree van de flat aan de Zeelandlaan 

in Heemstede een camera met als doel de leefbaarheid te ver-

hogen. Vóórdat de camera er hing, dumpten bewoners illegaal 

grofvuil in de containerruimten. 

Probleem is verschoven
Volgens wijkregisseur Maxime Heinsbroek heeft 
 cameratoezicht niet geleid tot vermindering van 
 gedumpt afval. Ze vertelt: “Het probleem is helaas 
verschoven. Nu dumpen bewoners grofvuil op 
plaatsen waar geen camera hangt. Daarom heeft 
Elan Wonen besloten dat cameratoezicht niet de 
juiste oplossing is voor problemen van vervuiling 
en veiligheid. Camera’s passen we daarom niet toe.”
 

Samen schoonhouden
Bewoners kunnen zelf bijdragen aan nette 
 gemeenschappelijke ruimten door geen rommel 
te laten slingeren. Enkele tips: 
 
• Gooi afval in de prullenbak.  
• Kijk voor het wegbrengen of laten ophalen 

van grofvuil op Meerlanden.nl (Heemstede) of 
Spaarnelanden.nl (Haarlem).  

• Spreek medebewoners of bezoekers aan als 
zij afval achterlaten op plaatsen waar dit  
niet hoort.  

• Ruim zwerfafval op.  
  
Helpt u ook een handje mee? Want prettig wonen 
doen we met elkaar! w

Pilot cameratoezicht 
Zeelandlaan 

stopt
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mailto:klantenwervice@elanwonen.nl
http://www.elanwonen.nl/wijkbudget
http://museumhaarlem.nl/schalkwijk-belicht 
http://museumhaarlem.nl/schalkwijk-belicht 
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	 COLUMN

Bedankt
Na vier jaar neem ik afscheid van u 
en Elan Wonen. Een gek idee. Het 
is jammer dat ik zo’n mooie club 
verlaat. Maar ik kijk met veel trots 
terug. Elan Wonen is een onder-
nemende organisatie geworden die 
de huurder meer en meer prioriteit 
geeft. 
 

‘De vier jaren waren 
druk en mooi’

 
Vorig jaar verhuisden we naar een 
duurzaam kantoor met een nieuwe 
woonwinkel. We maakten ons sterk 
voor meer passende woningen: 
meer nieuwbouw voor senioren en 
voor mensen met zorg aan huis. 
Daar is veel behoefte aan. Ook bij 
velen van u. En voor u zijn wij er!
 
Ik ga mij vanaf nu inzetten voor 
Reliplan. Daar mag ik me bezig-
houden met de leegkomende en 
leegstaande  kerken en kloosters. 
Een mooie  uitdaging waar ik 
 ontzettend veel zin in heb. 
 

‘Kwaliteit blijven leveren’
 
Vol vertrouwen geef ik het stokje 
over aan Ben Pluijmers, die de tijd 
naar een definitieve opvolg(st)er 
overbrugt. Ben heeft jarenlange 
 ervaring als bestuurder bij woning-
corporaties. Met hem aan boord 
blijft Elan Wonen de kwaliteit 
 leveren die u van ons gewend 
bent; op naar de 8! Tegen u, onze 
huurder, wil ik zeggen: bedankt 
voor het  vertrouwen, uw reacties, 
uw kritiek en uw betrokkenheid en 
complimenten. 
 
Ik wens u nog veel en lang 
 woongenot bij Elan Wonen toe!  
 
Chris Schaapman 

	 MEEDOEN

Druk met duurzaamheid
Een meedenkavond voor bewoners over zonne-

panelen, een klankbordgroep voor het warmtenet 

in Schalkwijk, een themabijeenkomst van de 

huurdersvereniging SHHO, een excursie naar het 

warmtenet in Zaandam, energiecoaches en de 

vele initiatieven van beide gemeenten. We zijn er 

als bewonersraad lekker druk mee. 

Het online indienen van reparatieverzoeken via  

mijn.elanwonen.nl werkte de laatste tijd niet altijd 

goed. We werken er hard aan om deze storingen op te 

 lossen. Tot die tijd willen we u vragen ons uw reparaties 

door te geven per telefoon of e-mail.

Heeft u een 

reparatieverzoek?

Actief meedenken
Het behoud van een leefbare aarde is een belang-
rijk thema. Wereldwijd, en natuurlijk ook in 
 Haarlem en Heemstede, heeft het een hoge 
 prio riteit voor burgers, gemeenten en corporaties. 
Binnen de bewonersraad richten twee leden zich 
op het thema duurzaamheid. We kunnen dan 
 actief meedenken met Elan Wonen en de gemeen-
ten om onze huurders goed te vertegenwoordigen. 

elanwonen.nl/reparatieverzoek

elanwonen.nl/participatieMeer info

Meer info

	 GOED	OM	TE	WETEN

De telefoon
Neem tijdens onze openingstijden contact op  
met de Klantenservice op telefoonnummer  
(023) 515 98 59. Het voordeel van de telefoon is 
dat wij aanvullende vragen kunnen stellen om het 
verzoek zo helder mogelijk te krijgen.  

De e-mail
Wilt u een reparatieverzoek indienen buiten  
onze openingstijden om? Mail dan naar 
 klantenservice@elanwonen.nl. Omschrijf zo 
 volledig mogelijk wat er gerepareerd moet 
 worden. Stuur eventueel foto’s mee. Dit helpt ons 
om het verzoek sneller te kunnen behandelen. 

Spoed 
Heeft u een spoedeisend reparatieverzoek dat niet 
kan wachten? Zoals waterschade, een gebroken 
raam of een gaslek. Dan kunt u ons 24 uur per 
dag per telefoon bereiken: (023) 515 98 59.  
Buiten kantoortijd wordt u  automatisch door-
verbonden met de meldkamer van Elan Wonen.

Op onze website leest u meer over het indienen 
van een storing aan uw cv-ketel of een verstopte 
riolering. w 

Het raakt de betaalbaarheid van de woningen en 
het woongenot van de bewoners. 

Heel simpel
Persoonlijk heb ik soms mijn twijfels of wij alle 
milieuproblemen als burger tegen kunnen gaan. 
Ik voorzie echt nog wel de nodige problemen in 
de toekomst. Maar dat we met zijn allen hiervan 
 bewust moeten zijn en ook echt moeten ver-
anderen, dat is duidelijk.  Bewoners hebben zelf 
veel  invloed op hun energieverbruik. Verlaag de 
temperatuur in huis als je weggaat, vervang 
 gloeilampen door LED-lampen, pak tocht bij de 
brievenbus aan. Zo kun je enorm veel besparen. 
Het is eigenlijk best simpel. 

Namens de bewonersraad,
Cor Beerthuizen, voorzitter

http://elanwonen.nl/reparatieverzoek
http://elanwonen.nl/participatie
mailto:klantenservice%40elanwonen.nl?subject=
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	 EEN	GOEDE	BUUR 	 KAN	IK	U	HELPEN?

‘Klein 
omaatje’

In Schalkwijk kennen mensen Thea Schröder als ‘het kleine omaatje’.  

Ze vertelt: “Tegen mijn beste vriendin grap ik altijd als ik in verzorgings-

centrum Molenwijk ga helpen: ‘Ik ga weer naar de bejaarden’. Terwijl ik zelf 

volgend jaar negentig jaar word.”

“Vijftig jaar heb ik als ziekenverzorgster gewerkt. Nu help ik hier en daar wat 
mensen bij hun thuis. Kinderen bellen bij me aan als ze een geschaafde knie 
hebben. Inmiddels werk ik al meer dan dertig jaar als vrijwilliger in Schalkwijk. 
Ik vind het een heerlijke buurt. Vooral in het voorjaar is het prachtig als alles 
in bloei staat. Tijdens een van mijn vele wandelingen sprak een fotograaf me 
aan. Ze had me vaker zien lopen. Vervolgens zijn er foto’s gemaakt en nu 
hang ik in een tentoonstelling ‘Schalkwijk Belicht’ van Museum Haarlem. 
Dat was eigenlijk mijn bedoeling niet, maar ik vind het toch wel heel leuk.” w 

Controleer de waterdruk 
Is de waterdruk gedaald tot onder 1,0 bar? Voeg dan water toe aan de cv-ketel. 
Op sommige ketels leest u de waterdruk af in de cv-ketel zelf of naast de vul-
kraan van de ketel. Op andere cv-ketels ziet u een display met de waterdruk. 
 
Stappenplan 

1. Haal de stekker van de cv-ketel uit het stop-
contact. Zet alle radiatorkranen open. 
Wacht 30 minuten. Sluit een vulslang 
aan op de kraan naast de ketel. Laat 
de slang vollopen met water en vang 
het water op met een emmer. Hier-
door gaat alle de lucht uit de slang.

2. Is alle lucht uit de slang? Draai dan 
de kraan dicht. Koppel nu de slang 
aan de vulkraan van de cv-ketel. 
Zet de kraan open. Draai hierna de 
vulkraan van uw cv-ketel een kwart-
slag open.

3. Vul de cv-ketel tot 2,0 bar. Draai de 
 vulkraan en daarna de waterkraan dicht. 
Let op wanneer u de vulkraan losdraait, 
want deze staat onder druk. w 

Heeft u een 

reparatieverzoek?

Uw cv-ketel 
zelf bijvullen
Als het buiten koud is, wilt u er thuis warmpjes bijzitten. Daar zorgt uw cv-ketel 

voor. Het is verstandig uw cv-ketel minstens één keer per jaar met water bij 

te vullen.

Kent u ook een goede buur? Laat het ons via klantenservice@elanwonen.nl weten.

elanwonen.nl/woontipsMeer info

elanwonen.nl/slottuinMeer info

	 WERK	IN	UITVOERING

De vlag hangt in top bij nieuwbouwproject Slottuin in Heemstede.  

De  bouwers van HBB uit Heemstede bereikten op 2 oktober het hoogste punt  

van de  energie neutrale woonwijk. Dit feestelijke moment werd met een  

‘bouwers-bedankt-hamburger’ gevierd.

Met een  
serviceabonnement van 

Elan Wonen vullen wij uw 
cv-ketel bij. Zo weet u 

zeker dat u er in 
de winter lekker 

warm bijzit. 

Hoogste punt  Slottuin 

Medio 2020
Op een unieke locatie, direct achter het Oude Slot, bouwt Elan Wonen 22 sociale een-
gezinswoningen en een appartementencomplex. Het appartementencomplex bestaat 
uit 33 zorgappartementen, drie gemeenschappelijke ruimten en een parkeergarage. 
De verwachting is dat de woningen medio 2020 worden opgeleverd. Het appartementen-
complex met de zorgwoningen wordt aan Zorgbalans verhuurd.

Bijzonder moment
Projectleider Ruud Looman vertelt: “De viering van het hoogste punt vind ik altijd een bij-
zonder moment in het bouwproces. Het is mooi dat de nadruk dan ligt op het bedanken 
van de mensen, die de woningen met hun handen bouwen. Dankzij hun inzet wordt een 
prachtig project neergezet.” Extra bijzonder aan de woningen in de Slottuin zijn de maan-
delijkse energierekeningen van € 0,-. De Slottuin wordt een aardgasvrije wijk en de een-
gezinswoningen worden gebouwd volgens het NOM-principe (Nul Op de meter). w 

‘ Een bijzonder 
 moment in het 
 bouwproces’

mailto:klantenservice%40elanwonen.nl?subject=
http://elanwonen.nl/woontips
http://elanwonen.nl/slottuin
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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 en woonwinkel
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

Meld 
u aan!

Uw huurzaken  
digitaal regelen

Bij Elan Wonen kunt  
u veel zaken regelen via  
mijn.elanwonen.nl. In dit huurders-
portaal kunt u  bijvoorbeeld uw 
 facturen bekijken of uw gegevens 
wijzigen.

Meld u aan!
Heeft u zich nog niet aangemeld? 
Klik dan op de knop ‘Inloggen’ 
rechtsboven op elanwonen.nl. 

Inloggegevens kwijt?
Neem dan contact op met onze 
Klantenservice door te mailen naar 
klantenservice@elanwonen.nl. 
 Bellen kan ook: (023) 515 98 59.

Thuisafgehaald

Geen zin om te koken en toch trek 
in een zelfgemaakte maaltijd? 
 Thaise groene curry, kip uit eigen 
rookoven, biologische soep, het 
zijn voorbeelden van lekker verse 
thuisgekookte maaltijden. Ze zijn 
bij u in de buurt bij iemand thuis 
af te halen. De bedragen verschil-
len per portie, dus u bepaalt zelf 
wat past in uw budget. Kijk op 
de  website of er misschien iets 
 lekkers voor u bij staat. Alvast  
eet smakelijk! 

thuisafgehaald.nl

Ventileren 

Warmte in huis is heerlijk. Maar 
ook in de winter is het verstandig 
om uw huis te luchten. Zet daarom 
uw ventilatieroosters nooit hele-
maal dicht. Uw woning moet 
 namelijk haar warme, vochtige 
lucht kwijt kunnen. Dit voorkomt 
schimmel en vochtplekken in huis. 
Een andere tip is om regelmatig 
een raam in een kamer open te 
 zetten voor frisse lucht. Oók in de 
winter.  

KORT	NIEUWS		

Woningdelen
 Bent u op zoek naar woonruimte? Dan kunt u tegenwoordig ook een 

woning delen. Dit betekent dat u met twee vrienden of  kennissen 

een woning huurt. Alle huurders zijn samen verantwoordelijk voor de 

huur en het onderhoud van de woning.  

elanwonen.nl/bernadottelaanMeer info
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Vijf galerijflats uit de jaren zeventig in het Haarlemse Meerwijk, 

hebben een flinke opknapbeurt gekregen. Het gaat om de flats in 

de Bernadottelaan en omgeving. Na een jaar van onderhoud en 

isolerende verbeteringen staan de flatgebouwen er weer prachtig 

bij. Op 17 september werd de afronding van de werkzaamheden 

gevierd. 

Meedenken over aanpak 
Mevrouw Van Korlaar, een van de actieve bewoners: “Als klankbord-
groep konden we ideeën inbrengen én meedenken. Dat heeft soms 
tot andere oplossingen geleid. Natuurlijk is het even vervelend als 
de werkzaamheden plaatsvinden. Dat is nu eenmaal zo, maar we 

Klaar voor een
energieneutrale 
toekomst 

 Wilt u in aanmerking  komen voor woningdelen? 
Zorg dan dat u zich heeft ingeschreven bij mijnwoonservice.nl. Geef bij uw inschrijving 

aan met wie u de woning wilt delen. Voor woningdelen  komen alleen vrijesector woningen 
in aanmerking met een nettohuurprijs vanaf € 1.000,- per maand. Elan Wonen biedt 
deze aan zodra ze beschikbaar komen.  
 
Verhuist er een huisgenoot? 
Bij woningdelen bepaalt u zelf met wie u de woning deelt. Ook wanneer een van de 
 huisgenoten vertrekt. Met uw andere huisgenoot zoekt u dan zelf een nieuwe bewoner. 
De minimumleeftijd voor woningdelen in Haarlem en Heemstede is achttien jaar. 
Er geldt ook een maximum jaarinkomen van € 38.035,- per huurder. w 

elanwonen.nl/woningdelenMeer info

zijn er beter uit gekomen. De flats hebben een 
veel luxere uitstraling gekregen en we zijn al 
 grotendeels voorbereid op de komst van het 
warmtenet.”

Verduurzaming  
Het verduurzamen van de 201 woningen was een 
belangrijk onderdeel van het project. Door de 
 ingrepen zijn de woningen van energielabel E, F of 
G naar label A, B gegaan. Daarmee is ook het 
wooncomfort verhoogd. w 

‘ Aantrekkelijk voor 
starters’

mailto:-klantenservice%40elanwonen.nl?subject=
mailto:klantenservice%40elanwonen.nl?subject=
http://elanwonen.nl
http://mijn.elanwonen.nl
http://mijnwoonservice.nl
http://mijn.elanwonen.nl
mailto:klantenservice%40elanwonen.nl?subject=
http://thuisafgehaald.nl
http://elanwonen.nl/bernadottelaan
http://elanwonen.nl/woningdelen

