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Hart voor ouderen
‘Hart voor ouderen’ is momenteel een van de vier speerpunten in het 

beleid van Elan Wonen, die terug te vinden zijn in het beleidsplan 

‘Hart voor de toekomst’. Sinds enige tijd wordt binnen onze organisatie 

 gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan dat in de plaats komt van 

het beleidsplan. Op het moment dat ik dit schrijf, ligt een eerste versie 

op mijn bureau. Ik kan er nog niet al te veel over zeggen, het is tenslotte 

nog maar een concept. Maar ik kan wel alvast verklappen dat er drie 

kernwaarden in terug te vinden zullen zijn: klantgedreven, betrouwbaar 

en toekomstgericht.

Hè, zult u zich misschien afvragen, heeft Elan Wonen geen ‘hart voor 

ouderen’ meer? Ja zeker wel. Ouderen zijn voor ons een heel belang

rijke doelgroep. Maar een apart speerpunt is niet (meer) nodig. Het ‘hart 

voor ouderen’beleid van Elan Wonen is straks terug te vinden in het 

nieuwe ondernemingsplan van de klantgedreven, betrouwbare en toe

komstgerichte organisatie die we zijn en willen blijven.

Ons ‘hart voor ouderen’ blijkt nu ook al uit de uitbreiding van onze 

 service Maatwerk die ik graag bij u onder de aandacht breng. 

Het  betreft een extra mogelijkheid voor ouderen van 75 jaar of ouder 

om met behoud van de nettohuur te verhuizen naar een passende 

 woning. Concreet gaat het om 75plussers die wonen in een (sociale 

huur) eengezinswoning of in een woning die alleen met een trap 

 bereikbaar is. Bovendien heeft een aantal van deze senioren steeds 

meer moeite met het schoonmaken van het (te grote) huis en het 

 bijhouden van de tuin. Ze willen daarom wel verhuizen naar een 

 passende sociale huurwoning zonder trappen, maar hikken aan tegen 

de hogere huur die er meestal mee gepaard gaat. Maatwerk biedt ze 

de mogelijkheid om zonder huurverhoging te verhuizen naar een 

 passende woning waarin ze nog jaren op comfortabele wijze zelf

standig kunnen wonen. Bijkomend voordeel is dat de woningen die 

de 75plussers achterlaten vaak eengezinswoningen zijn die bij uitstek 

geschikt zijn voor de huisvesting van (jonge) gezinnen.

De uitbreiding van Maatwerk is sinds kort van kracht. Ik ben heel 

 benieuwd naar de belangstelling en hoop dat het een 

concrete bijdrage is aan zowel het wooncomfort 

van veel 75plussers als de doorstroming op 

de woningmarkt.

Grischa Lowinsky,

directeur
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Verhuisplannen? 
Maatwerk kan helpen!

Onder het motto ‘dan zitten we straks in ieder 

geval goed’ verhuizen 65plussers vaak naar 

een woning die beter past bij hun toekomst. 

Elan Wonen helpt u een geschikte woning te 

 vinden. Eentje die precies bij uw behoeftes past. 

Maatwerk is een gratis service van Elan Wonen, 

speciaal voor huurders met een leeftijd van 65 

jaar en ouder die wonen in een eengezinswoning. 

Hoe tevreden u ook bent met uw huis, ooit komt de vraag: ‘Ga ik verhuizen naar een kleiner huis, een gelijk-
vloerse woning of blijf ik lekker zitten waar ik zit?’ Hoe is dat bij u? Heeft u verhuisplannen?

Woonwensen
Behoort u tot deze doelgroep en wilt u nu of in de 

nabije toekomst graag verhuizen? Kijkt u dan eens 

op de Maatwerkpagina op onze website  

www.elanwonen.nl/ikhuur/verhuizen/verhuizen met 

maatwerk. Hier kunt u uw woonwensen invullen en 

ziet u direct welke woningen aan uw eisen voldoen. 

Zit er een geschikte  woning voor u bij? Dan kunt 

u daar een optie op nemen.  Zodra de woning van 

uw keuze vrijkomt,  ontvangt u hiervan bericht. 

Financiële tegenmoetkoming
Verhuist u vanuit een eengezinswoning naar 

een andere woning door gebruik te maken van 

de service Maatwerk? Dan ontvangt u van 

  Elan  Wonen een tegemoetkoming in de verhuis

kosten van maar liefst E 2.500.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Of wilt u meer weten over wat 

Maatwerk voor u kan betekenen? Lees dan de 

spelregels. Deze vindt u op de Maatwerk pagina op 

onze website www.elanwonen.nl/ikhuur/verhuizen/

verhuizen met maatwerk. U kunt natuurlijk ook  

bellen met een van onze medewerkers van de  

afdeling Wonen. Zij beantwoorden graag uw vragen.  

De mede werkers zijn bereikbaar op  

telefoonnummer (023) 515 98 90.

Maatwerk uitgebreid
Speciaal voor huurders van 75 jaar en ouder heeft Elan Wonen de service Maatwerk uitgebreid. 

Bent u 75 jaar of ouder en woont u in een eengezinswoning of in een woning die alleen met een 

trap bereikbaar is? Dan kunt u er (in plaats van de tegemoetkoming in de verhuiskosten) ook voor 

kiezen om uw nieuwe woning te huren voor dezelfde (netto)huurprijs als uw huidige woning.
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Carla Klein van Luisterpunt: Interview
‘Klantenpanel levert 
schat aan informatie op’

Sinds enkele jaren werkt Elan Wonen met ‘klantenpanels’. Dat is een alternatief voor een schriftelijke enquête, 
dat volgens Carla Klein van Luisterpunt een schat aan informatie oplevert. “Een klantenpanel is de beste 
manier om er achter te komen wat je klanten beweegt. Dat Elan Wonen er gebruik van maakt, geeft aan dat 
de corporatie écht naar haar huurders luistert.” Een interview.

Op 10 juli 2012 verzamelen elf huurders van 

Elan Wonen zich in een kleine vergaderruimte in 

Hotel HaarlemZuid. De enige andere aanwezige 

in het zaaltje is gespreksleider Carla Klein van 

Luisterpunt, haar bedrijf dat gespecialiseerd is in 

‘klantgerichtheidsvraagstukken’. Wat de huurders 

zeggen, wordt geregistreerd door een camera, 

die wordt bediend door een cameraman die zich 

in de kamer ernaast heeft geïnstalleerd. Naast 

hem zitten enkele beleidsmedewerkers van 

Elan Wonen. Ze kunnen geen vragen stellen aan 

de huurders, maar horen wel alles wat ze zeggen. 

De deelnemers weten dat.

Open vragen
Nadat Carla Klein de huurders welkom heeft 

 geheten, stelt ze de eerste open vraag. Nou ja, 

vraag, het is meer een voorzet: “Woning

corporaties moeten zich vooral bezighouden 

met…” De huurders noemen onder andere de 

woning(en), het wonen, de verhuur, het onder

houd, de toekomst, sociale/betaalbare woningen, 

de buurt en de bewoners. Dan begint een huur

ster uit zichzelf over haar ouders, die in een huis 

met tien kamers wonen. “Ze willen eruit maar 

waar moet je heen? Voor een appartement met 

drie kamers betalen ze meer huur dan voor hun 

huidige woning met tien kamers.” De huurster 

stipt vervolgens aan dat ze destijds vier jaar heeft 

moeten wachten op de kleine sociale huur

woning waarin ze momenteel woont. “In de 

straat wonen best veel mensen met een dubbel 

inkomen, die veel te veel verdienen voor zo’n 

goedkope woning. Daar zou ook wat aan moeten 

worden gedaan.” De andere huurders vallen haar 

bij. Een van de conclusies is uiteindelijk dat 

Elan Wonen de doorstroming kan stimuleren 

door verhuizen (financieel) makkelijker te maken.

Bruikbare informatie
Ruim vier maanden later vertelt Carla Klein dat 

ze het woord ‘doorstroming’ destijds in Hotel 

 HaarlemZuid geen enkele keer heeft genoemd. 

“De huurders kwamen er zelf mee. Dat is het 

grote voordeel van een klantenpanel ten opzichte 

van bijvoorbeeld een schriftelijke enquête. Als 

mensen die invullen, worden ze beïnvloed door 

de vraagstelling. Bij een klantenpanel stel ik voor

al open vragen, die mensen stimuleren om zelf 

onder woorden te brengen wat ze bezighoudt.”

De aanleiding voor het klantenpanel was ditmaal 

het nieuwe ondernemingsplan van Elan Wonen, 

dat het beleidsplan ‘Hart voor de toekomst’ 

opvolgt. “Ook dit keer leverde het klantenpanel 

een schat aan bruikbare informatie op”, verzekert 

Carla. “Als je echt wilt weten wat je klanten bezig

houdt, en dat wil Elan Wonen, dan is dit een 

uitstekende methode.”

Door de juiste (open) vragen te stellen, wist 

 Carla bijvoorbeeld boven water te krijgen dat  

huurders vinden dat Elan Wonen zich primair 

moet richten op de  sociale doelgroep en niet  

op de commer ciële  verhuur en de verkoop van 

woningen. 

Mensen in beweging
Carla organiseert ook voor andere woning

corporaties regelmatig klantenpanels. 

 Gevraagd naar haar mening over  

Elan Wonen, noemt ze als eerste 

 ‘professioneel’. “Elan Wonen is veel 

De foto’s geven een impressie van het klantenpanel 

op 10 juli 2012.  

‘Als je echt wilt weten wat je 

klanten bezighoudt, en dat wil 

Elan Wonen, dan is dit een 

uitstekende methode’

meer dan een verhuurder van woningen. 

De  corporatie doet vreselijk haar best en neemt 

haar huurders uiterst serieus.” Naast de video 

die van het klantenpanel is  gemaakt, bevat  

ook het eindrapport dat Carla heeft opgesteld  

informatie die zal worden  gebruikt bij het op

stellen van het ondernemingsplan. Als de  

gespreksleidster hoort dat Elan  Wonen de service 

Maatwerk onlangs  speciaal voor 75plussers 

heeft uitgebreid,  reageert ze opgetogen.  

“Zie je wel? Klanten panels zetten écht mensen  

in beweging. En ik zei het al: Elan Wonen luistert 

écht naar haar  huurders.”
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‘De kwiQfit: parel in de Slachthuisbuurt’
In het vorige nummer van Elan Nieuws stond een artikel over weerbaarheidstrainingen voor 
65-plussers in de kwiQfit, de ‘werkplaats voor talentontwikkeling, sport en bewegen’ in de 
Slachthuisbuurt (Haarlem-Oost). Maar de kwiQfit is veel meer. Initiatiefnemers Elan Wonen,  
Pré Wonen en Ymere vinden dat de multifunctionele voorziening een duurzame plek in Haar-
lem-Oost verdient.

In de zomer van 2011 werd de voormalige huisvuilcontainerruimte 

verbouwd tot ontmoetingsruimte. Bewoners kunnen elkaar hier 

ontmoeten om een kaartje te leggen, een kopje koffie te  drinken of 

om zomaar een praatje te maken. Het enige wat nog ontbrak, 

was een pakkende naam voor de gezellige plek. Daar werd een 

 prijsvraag voor uitgeschreven, die door Roelie werd gewonnen. 

Openingstijden
De Halte is geopend op woensdag en zaterdag van 14.00 tot  

17.30 uur. Woont u aan de Meerwijkplas en heeft u ideeën voor 

 activiteiten in deze ruimte? Neem dan contact op met de 

 bewonerscommissie Meerwijkplas of wijkcoach Casper de France 

telefoonnummer (023) 515 98 16.

Muurschildering in De Archipel

De Halte: ontmoetingsruimte aan Meerwijkplas

Bewoners van De Archipel in Haarlem hebben samen een 
muurschildering aangebracht in de entree van het woon-
gebouw. De bewoners vonden de ruimte heel mooi, maar 
ook saai. 

Ze deed mee aan de prijsvraag onder de bewoners aan 
de Meerwijkplas in Haarlem. En ze won! Roelie Roede 
bedacht de naam voor de ontmoetingsplek aan de  
Florence Nightengalestraat: De Halte.

Toen Elan Wonen toestemming gaf om creatief aan 

de gang te gaan in de entree, zijn de  bewoners 

 ontwerpen gaan maken. Uiteindelijk werd uit drie 

voorstellen door middel van stemming gekozen 

voor het ontwerp van bewoonster/kunstenares 

 Marian Bergsma. In dit ontwerp is namelijk ook de 

klok (een geschenk van Elan Wonen) meegenomen. 

De bewoners wilden geen aanspraak maken op het 

Wijkbudget van Elan Wonen en hebben de muur

schildering zelf betaald.

Succesvol bewonersinitiatief
De gebruikte kleuren zijn terug te vinden in het 

complex en met opzet rustig gehouden. Het blauw 

symboliseert het water van het Spaarne, de grijze 

 strepen langs de klok de toren en de bollen de 

 positieve energie van de  mensen die er wonen.

Kortom, een heel succesvol bewonersinitiatief, 

waar iedere bezoeker van kan genieten.

Winnares Roelie Roede samen met Bob de Heus, voorzitter 

bewonerscommissie vóór De Halte.

De kwiQfit dankt zijn naam aan de KwikFitgarage 

die voorheen was gevestigd in het pand aan de 

Schalkwijkerstraat, dat enkele jaren geleden werd 

gekocht door de drie Haarlemse corporaties 

Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere. Via sloop/

nieuwbouw worden grote delen van de Slacht

huisbuurt de komende jaren compleet ver

nieuwd. De kwiQfit is bedoeld om ook het woon 

en leefmilieu in de buurt te verbeteren. Op de 

begane grond is een sportschool ingericht, terwijl 

de eerste verdieping is omgetoverd in een ruimte 

voor talentontwikkeling. Denk daarbij aan huis

werk en stagebegeleiding, workshops gezond 

eten, sollicitatietraining of het volgen van 

 computerlessen.

Voor jong en oud
Bij de invulling van het programma werken 

de drie corporaties samen met instellingen en 

organisaties als SportSupport, InHolland en 

Youth for Christ. Als aanvulling op buurthuis 

De Hamelink is de kwiQfit uitgegroeid tot een 

parel in de Slachthuisbuurt. Jong en oud kunnen 

er terecht voor een keur aan activiteiten. Zo worden 

er in de sportschool naast fitness ook danslessen 

en  kickbokslessen aangeboden. Voor tienermeiden 

is er het project ‘Superwoman’. Voor ouderen 

is er seniorenfit en weerbaarheidstraining en 

 InHolland doet onderzoek naar obesitas en over

gewicht onder tienermeiden.

Duurzame plek
In betrekkelijk korte tijd is de kwiQfit uitgegroeid 

tot een begrip in de Slachthuisbuurt en ver daar

buiten.

Het  initiatief werd tot voor kort gefinancierd uit 

de zogenaamde 40+gelden. ‘Investeren in leren 

en opgroeien’ is een van de hoofddoelstellingen 

van die subsidieregeling. Dat is precies wat de 

 kwiQfit doet. De drie woningcorporaties en de 

gemeente Haarlem gaan met elkaar in gesprek 

over de duurzame financiering van het initiatief. 

Gelet op het belang voor dit deel van de stad, 

verdient de kwiQfit dat zeker.

Meer informatie over de kwiQfit: www.dekwiqfit.nl.



Zestien jaar geleden betrok mevrouw Sondorp-Meijer 
(‘tante Beppie’ voor intimi) een van de huurwoningen 
in het net opgeleverde complex in de Nobletstraat in 
de oude Amsterdamsebuurt. Hoewel ze inmiddels 
slecht ter been is, woont ze er op haar 94e nog steeds 
met veel plezier. Met dank aan de Thuiszorg en  
– onder andere – buurtbewoonster Lies Schaaf, die 
de dagelijkse boodschappen voor haar doet.      

Mevrouw Sondorp is zonder meer een opgewekte vrouw, 

die het leven neemt zoals het komt. Regelmatig schalt 

haar lach door de woonkamer met uitzicht op de Van 

 Beresteynstraat. Op tafel ligt een groteletterboek: ‘Als de 

tranen zijn gedroogd’ van Anke de Graaf. Die titel is toe

passelijk, want mevrouw Sondorp heeft in haar lange 

 leven veel leed te verstouwen gehad. Zo overleed haar 

man veertig jaar geleden op 52jarige leeftijd aan kanker. 

Van haar vijf kinderen heeft ze er vier overleefd. Dertig 

jaar lang verzorgde ze haar zieke dochter, tot ook zij haar 

laatste adem uitblies. “Ik zou het voor geen miljard euro 

over willen doen”, vat ‘tante Beppie’ haar leven bondig 

 samen. Niet veel later volgt weer een schaterlach, want 

ondanks of dankzij al het leed dat haar is overkomen, staat 

mevrouw Sondorp positief in het leven. “Ik heb altijd heel 

erg tegen mijn man opgekeken”, zegt ze bijvoorbeeld. 

“Hij was namelijk ruim twee meter lang. Twee meter en 

twee centimeter om precies te zijn.”

Aanstekelijke lach
Omdat ze haar ouders toen al kwijt was, verhuisde – toen 

nog – Bep Meijer 82 jaar geleden van Hillegom naar 

Haarlem. Op een enkele vakantie naar Spanje na, zou ze 

de Spaarnestad nooit meer verlaten. Ze verhuisde diverse 

malen en belandde uiteindelijk in een huurwoning in de 

oude Amsterdamsebuurt. Zestien jaar geleden verhuisde 

ze op haar 78e naar de nieuwe, gelijkvloerse woning in 

het complexje in de Nobletstraat. Ze woont er met veel 

 plezier en is goed te spreken over Elan Wonen. “Als het 

aan mij ligt, ga ik hier niet meer weg”, blikt ze vooruit. 

“Het  Reinaldahuis? Nee, dat trekt me niet. Ik blijf het liefst 

 zolang mogelijk zelfstandig wonen. Al snap ik ook wel dat 

ik daarbij afhankelijk ben van anderen. Zoals mijn zoon, 

die 72 is en in Groningen woont. En Lies Schaaf, die 

 boodschappen voor me doet en regel

matig op visite komt. Over bezoek heb 

ik sowieso niet te klagen. Ik ben dan 

ook absoluut niet eenzaam. Volgens 

Lies word ik trouwens 103 dus ik heb 

nog even.” En weer schalt haar aan

stekelijke lach door de kleine maar 

 gerieflijk ingerichte woonkamer.  

Zo was het … 
 82 jaar geleden

‘Ik zou het voor geen 

miljard euro over 

 willen doen’

Al te gemotiveerd zijn ze niet, de leerlingen van 

het Haarlem College, een brede school voor 

vmbo. Ze willen ook niet met hun naam in het 

artikel. De leerkracht die de jongens in zijn eentje 

begeleid, heeft zijn handen er meer dan vol aan. 

Van Bergem kijkt het hoofdschuddend aan. “Kom 

op jongens. Als we in dit tempo doorgaan, zijn 

we over een maand nog niet klaar.”

Goed idee
Het kost dus de nodige moeite om de vmbo

scholieren de handen uit de mouwen te laten 

 steken, maar langzaam maar zeker wordt aan de 

Kleverlaan dan toch de ene na de andere voortuin 

Vmbo-scholieren maken voortuinen 
in Kleverparkbuurt onkruidvrij

Ongeveer een dozijn leerlingen van het Haarlem College 
ging nog voor de zomervakantie het onkruid te lijf in de 
Kleverparkbuurt. Ze deden dat in het kader van de maat-
schappelijke stage die ze verplicht moeten volgen. Het 
initiatief was genomen door Martin van Bergem, lid van 
de bewonerscommissie Kleverpark van Elan Wonen. 

min of meer onkruidvrij gemaakt. “Het leek me 

een goed idee”, vertelt Van Bergem. “Er wonen 

hier nogal wat ouderen die zelf niet meer in hun 

tuin kunnen werken. Of het geld niet hebben om 

iemand ervoor in te huren.” Van Bergem ergert 

zich aan huurders die hun voortuintje laten 

 verwilderen. “Deze actie inspireert ze misschien 

om zelf ook in actie te komen.”

‘Nee, jullie bedankt!’
Er is helaas te weinig tuingereedschap voor

handen. Gelukkig blijken huurders die thuis zijn 

bereid om schoffels, harken en heggenscharen 

tijdelijk uit te lenen. “Bedankt mevrouw!”,  roept 

een vmboscholier enthousiast, nadat hij het 

 gereedschap heeft teruggegeven aan Janny van 

Leeuwen die aan de Kleverlaan op nummer 122 

woont. “Nee, jullie bedankt!”, roept ze terug, 

 terwijl ze rondkijkt in de kleine voortuin. “Nou ja, 

alle kleine beetjes helpen. Ik ben in ieder geval 

weer wat onkruid kwijt.” 
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Vaste kern:

Verhuizen

Klachten 
behandelen

Contact

Onderhoud

Wijkbudget goed besteed

Bladblazer Buitenbankje 
Bewoners van Nieuw Meerwijk kozen voor  
een buitenbankje.

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

Begin dit jaar heeft de bewonerscommis-
sie Meerwijkplas van het wijkbudget een 
blad blazer aangeschaft. 

Regelmatig blazen de bewoners nu de blade

ren van de straat. De vele ‘stuifmeelkwastjes’, 

die van de bomen vallen, worden ook met 

 succes weg geblazen.

Deze herfst is de bladblazer wederom succes

vol gebruikt! 

Om te genieten van het zonnetje, even uit te 

 rusten na een wandeling of te wachten op de taxi. 

De bewoners van Nieuw Meerwijk zijn blij met 

hun nieuwe buitenbank.

Bewonerscommissie : Meerwijkplas

Aantal woningen : 546

Te besteden in 2012 : E 2.730,-

Bewonerscommissie : Meerwijk A

Aantal woningen : 205

Te besteden in 2012 : € 1.025,-

(Kunst)kerstbomen, 
kerstversiering en 
 kerstverlichting

Een groot aantal bewonerscommissies heeft er inmiddels voor 

 gekozen om het wijkbudget te besteden aan kerstartikelen. 

Zo stond er vorig jaar in de tuin van De 3 Hoven in Haarlem  

een prachtige kerstboom met  verlichting. De bomen langs de 

 Zomerkade in  Haarlem waren in  november, december en begin 

 januari versierd met kerstverlichting.

Het aantal flatentrees met kerstbomen betaald uit het wijkbudget, 

groeit met het jaar. Kortom: het wordt steeds gezelliger rond de 

kerstdagen in de woningcomplexen van Elan Wonen.

Deze onderzoeken doen we natuurlijk niet voor 

niets. We doen dit om te weten te komen hoe u 

onze dienstverlening waardeert en hoe we deze 

waar mogelijk kunnen verbeteren. Uw mede

werking aan deze kwaliteitsmetingen stellen wij 

zeer op prijs. Hoe meer huurders namelijk mee

doen, hoe beter we onze dienstverlening op uw 

wensen kunnen afstemmen. Hartelijk dank voor 

uw medewerking!

Continu meten in 2013
Vanaf 2013 wordt onze dienstverlening continu 

gemeten. Dat houdt in dat KWH elke maand 

KWH 2.0: 
continu meten van onze dienstverlening

 vragenlijsten – per post of per email – naar onze 

huurders stuurt. Zo blijven we scherp en kunnen 

we het hele jaar door onze dienstverlening  

bij sturen en optimaliseren. Wilt u meer weten 

over KWH 2.0? Bekijk dan de informatie op  

onze  website.

Het kan zijn dat u tussen 20 augustus en 9  november een 
vragenlijst heeft ontvangen van KWH. De vragen gaan per 
vragenlijst over een ander onderwerp. Over een reparatie-
verzoek dat u heeft ingediend of over het onderhoud dat 
aan uw woning is uitgevoerd. Maar ook vragen over uw 
(telefonische) contact met ons of over het zoeken naar 
of betrekken van uw nieuwe woning.



KIJK Boerhaavewijk!
Buurtfeest

Op zaterdag 7 juli 2012 vond voor de eerste keer een buurtfeest in 

Boerhaavewijk plaats. Het feest is bedacht door Iris Verwey van 

Meetingz! en samen met Elan Wonen georganiseerd. Zoals de 

 foto’s laten zien, genoten ruim driehonderd bezoekers van 

 modeshows, muziek, salsadans en exotische hapjes. 

‘Van Droom 
naar Daad’

Vroeger was het een zandbak, nu een plantenbak met een 
 boodschap in de rand: ‘Van Droom naar Daad’. 

Buurtbewoners en leerlingen van het Nova College toverden de 

rand van de  voor malige zandbak in samenwerking met BUUV om 

in een  kleurrijk kunstwerk. 

Behalve de gemeente Haarlem (eigenaar van de plantenbak) heeft 

ook Elan Wonen financieel bijgedragen. Op initiatief van Meetingz 

was de klus een dag voor het buurtfeest geklaard. 

Wilt u de plantenbak met eigen ogen zien? Ga dan naar de 

 binnentuin achter de Ekamastraat in Haarlem.

‘Vroeger was het 

een zandbak, nu een plantenbak’
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De liefde voor bijen zit er diep in 
bij imker Pim Lemmers uit 
Heemstede. Zwermen bijen en 
hommels zal hij dan ook nooit 
verdelgen, maar altijd wegvangen. 
Bij wespen, muizen en ratten gaat 
hij alleen als het echt niet anders 
kan over tot ‘ongediertebestrij-
ding’. In de meeste gevallen kan 
worden volstaan met preventieve 
‘ongediertewering’.

Als voorbeeld van een effectieve pre

ventieve maatregel noemt Pim het 

plaatsen van een ‘bijenbekkie’ in de 

spouwmuuropening. “Daarmee houd 

je plaagdieren absoluut buiten de 

deur.” Wespen moeten soms worden 

bestreden, erkent de zwermschep

coördinator van de Imkervereniging 

in de regio Kennemerland, maar 

zwermen bijen laat hij altijd leven. 

Verjaag niet zelf !
“Probeer nooit zelf een zwerm bijen 

te verjagen”, drukt hij ook huurders 

van Elan Wonen op het hart. “Haal er 

een expert bij. Die vangt ze weg en 

verplaatst ze. Bijen zijn ongelofelijk 

nuttige dieren die het door de bijen

sterfte al moeilijk genoeg hebben. 

Tachtig procent van alle landbouw

gewassen is afhankelijk van bestuiving 

door bijen. Niet voor niets is 2012 

uitgeroepen tot ‘jaar van de bij’. 

Het is dan ook doodzonde om bijen 

te verdelgen. Niet doen! Nooit!”

‘Bijenhotels’
Elan Wonen schakelt Pim in als in 

een woning een wespennest wordt 

aangetroffen. De corporatie over

weegt momenteel om de bestrijding 

van wespennesten buiten de woning 

op te nemen in het service

abonnement. Pim: “In september 

heb ik samen met Tweede Kamerlid 

Esther Ouwehand van de Partij voor 

de Dieren een bijenhotel geplaatst 

aan de Hofvijver, pal voor het raam 

van de (toekomstige) minister 

president (zie foto). Hij kan dus niet 

meer wegkijken van de zorgwekkende 

problematiek van de bijensterfte. 

Bijenvolk
In dat verband heb ik ook bekende 

 Nederlanders als Giel Beelen, 

Erik van Muiswinkel en de makers 

van het  radioprogramma ‘Vroege 

 Vogels’ een bijenvolk aangeboden. 

Ik ben blij dat ook corporaties als 

Elan Wonen zich van hun meest 

duurzame kant tonen, door behoed

zaam met bijen om te gaan.”

Meer informatie
Bel 0651 49 33 10 voor vragen over 

ongedierte(wering).

Imker Pim Lemmers kiest als het
even kan voor ‘ongediertewering’

Tips Energieteam Elan Wonen:

Goed ventileren spaart óók energie

Nee, valt Frank, met de deur in huis: een uurtje ventileren 

per dag is niet genoeg. “Zeker in een goed geïsoleerde 

 woning is het effect van luchten al na een uur verdwenen. 

Elke dag produceren we zo’n 12 liter vocht per gemiddelde 

woning. Dit doen we door te douchen, te koken en gewoon 

te leven. Om al dit vocht weer kwijt te raken, is het nodig 

om goed te ventileren. Ons advies is dus om continu te 

ventileren. Ook ’s winters, al raden we aan om de roosters 

half open te zetten in plaats van helemaal open als het 

 buiten kouder is dan 5 graden.” 

Aantoonbaar beter
De ideale relatieve luchtvochtigheid voor mens, dier en 

 materiaal bevindt zich tussen de 40 en 60 procent. Een 

percentage dat volgens Frank in een woning alleen wordt 

gehaald als continu wordt geventileerd. “Dat is aantoon

baar beter voor de gezondheid en het wooncomfort. Veel 

vocht in huis is ongezond, omdat schimmels beter groeien 

onder vochtige omstandigheden.”

Veel mensen denken volgens Frank dat alle warmte via de 

ventilatieroosters naar buiten verdwijnt. “Daarom worden de 

roosters dichtgezet, want je stookt toch niet voor de 

 buitenwereld? Uiteraard gaat er ook warme lucht naar  buiten, 

maar tegelijkertijd wordt ook het vocht afgevoerd. Per saldo 

leidt goed ventileren dan ook juist tot een lagere energiereke

ning. Want droge lucht warmt sneller op dan vochtige lucht.”

Tips
Het Energieteam van Elan Wonen is opgericht om wonin

gen energiezuiniger te maken, met name door ze beter te 

isoleren. Maar veel hangt natuurlijk ook af van het gedrag 

van de bewoners zelf: in een optimaal geïsoleerde woning 

kan toch veel energie worden verspild. En of een woning nu 

goed of matig is geïsoleerd, verspilling is altijd zonde. 

Nu de winter weer is begonnen, sluit Frank dan ook graag 

af met enkele wintertips om energie te besparen.

1 Gordijnen dicht
   “Gordijnen vormen een slim laagje isolatie 

bij uw ramen. Door ze tijdig te sluiten, kunnen 

ze in de winter veel kou buiten houden. 

Zorg er wel voor dat de gordijnen niet voor de 

radia toren hangen.”

2 Tochtstrips
   “Bij ramen en deuren voorkomen zelfklevende 

strips tocht door naden en kieren.”

 

3 Radiatorfolie
   “Plaats folie achter de radiatoren. Dat zorgt 

 ervoor dat de warmte niet via de muur weglekt 

naar buiten.”

Droge lucht warmt sneller op dan vochtige lucht. Goed ventileren kost dus minder energie en is daarmee 
niet alleen goed voor het wooncomfort, maar ook voor uw portemonnee. Frank de Koning van het Energie-
team van Elan Wonen legt uit waarom het goed is om continu te ventileren en geeft meteen enkele tips om 
energie te besparen. Het stookseizoen is immers weer begonnen…

Pim Lemmers en Kamerlid 

Esther Ouwehand plaatsen bijenhotel.

Energieteam Elan Wonen. V.l.n.r. Maurice Stoffers, Frank de Koning 
en Joram Grünfeld.



Eerste Dreefburenborrel smaakt 
naar meer

Tijdens de Country Fair 2012 in 

De Glip konden wijkbewoners 

 onder begeleiding van kunstenares 

Anita Johansen uit Heemskerk het 

‘grootste schilderij van Heemstede’ 

schilderen. Het kunstwerk, een doek 

met een lengte van 12,5 meter (!), 

is inmiddels geschonken aan 

Sportplaza Groenendaal in 

 Heemstede en heeft daar een 

 prachtige plek gekregen.

Schilderij Country Fair 2012 

Burendag 2012

Schilderen, behangen, verhuizen, inrichten … 
 Gedurende de zomermaanden was er 
genoeg reuring in het spiksplinternieuwe 
woongebouw Dreef in de Watertoren in 
Heemstede. 

Toen de rust was weergekeerd en alle 39 comfor

tabele driekamerappartementen waren bewoond, 

vond op initiatief van Elan Wonen op 12 oktober 

2012 de eerste Dreefburenborrel plaats.

Na een paar korte toespraken van onder meer 

wethouder Pieter van der Stadt, konden de  nieuwe 

bewoners onder het genot van een drankje en een 

hapje nader kennismaken met elkaar. Al zeven jaar wordt in Nederland, op de vierde zaterdag in september, Burendag gevierd. 
Het is een feest dat je samen viert met je buren en de buurt, en waarbij je iets goeds doet 
voor elkaar en de buurt. Want buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar 
ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Burendag wordt ondersteund door 
Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Kijk voor meer informatie op www.burendag.nl.

Ook in ‘onze’ buurten werd Burendag gevierd. De door bewoners aangeleverde  foto’s geven hiervan 

een impressie.

Bovenste vier foto’s: Nederlandlaan (Europawijk Haarlem). Onderste drie foto’s: De Archipel  

(Indische buurt Haarlem) 

‘Grootste schilderij van Heemstede’
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Marcel van Raaphorst: “Met mensen omgaan, is zo’n beetje mijn roeping.”

Rookmelders zijn onmisbaar

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u 
niets. U wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat de rook veel giftige gassen 
bevat, raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten! 
 Rookmelders zijn dus echt van levensbelang. 

Wist u dat...
• rookmelders jaarlijks honderden levens 

 redden?

• u een rookmelder eenvoudig zelf kunt 

 installeren?

• een rookmelder al vanaf E 5 te koop is?

• u de rookmelder regelmatig stofvrij moet 

 maken?

TIP: test uw rookmelder regelmatig!
• Rookmelders gaan bij normaal gebruik en 

 onderhoud zo’n tien jaar mee. Test regelmatig 

of de melder nog werkt. Op iedere rookmelder 

zit hiervoor een testknop. 

• Een batterij gaat gemiddeld één jaar mee. Als u 

de batterij plaatst, plak dan meteen een datum

stickertje op de rookmelder. Zo weet u altijd 

wanneer deze voor het laatst is ver vangen. 

Als de batterij bijna leeg is, hoort u elke minuut 

een hard piepsignaal. 

• Er zijn sinds kort ook rookmelders te koop 

waarvan de batterij tien jaar meegaat. 

 Informeer ernaar bij de brandweerkazerne of 

bouwmarkt bij u in de buurt.

De beste plek
• In de gang of ruimte tussen keuken en 

 woonkamer. 

• Op elke verdieping in huis. 

• Altijd aan het plafond. 

• En meer dan 50 cm van de zijmuur en  hoeken 

van een vertrek. 

De Country Fair 2012 vond op zondag 10 juni plaats in De Glip. Ruim vijf maanden later kijkt Marcel 

er nog steeds met veel voldoening op terug. “Mede dankzij het goede weer was het een zonnige,  

gezellige en drukbezochte happening. Ook de locatie aan de Fazantenlaan was fantastisch. ‘Wat is het 

hier toch mooi’, heb ik meerdere bezoekers horen verzuchten.”

Mooie omgeving
Voor Marcel is dat juist de voornaamste reden om zich via de bewonerscommissie in te zetten  

voor de buurt. “Mijn partner komt uit Utrecht, maar zelf heb ik altijd hier in de omgeving gewoond. 

We hebben het een tijdje samen in Amstelveen geprobeerd, maar daar konden we niet aarden.  

In veel opzichten is dit gewoon een prima wijk in een mooie omgeving. Door me in te zetten, toon  

ik mijn grote waardering daarvoor.”

In mijn element
Marcel werkte jarenlang in de horeca, tot in Griekenland aan toe, maar heeft 

 inmiddels zijn draai gevonden als badmeester in zwembad Groenendaal. Het mega

schilderij van 12,5 meter lang dat op de Country Fair werd geschilderd, heeft daar een 

mooie plek gekregen. “Als badmeester en zwem instructeur ben ik helemaal in mijn 

 element in het zwembad”, verzekert Marcel. “Met mensen omgaan, is zo’n beetje 

mijn roeping. Er gaat niemand de deur uit zonder dat ik hem of haar een prettige dag 

heb gewenst.”

Enorm veel werk
Toch is het ook in De Glip natuurlijk niet allemaal pais en vree. Om wat 

klein leed aan te stippen: zowel voor de Country Fair als voor andere 

 activiteiten van de bewonerscommissie valt het niet mee om vrijwilligers 

te werven. Marcel: “Mede dankzij een aantal sponsors en een bijdrage 

van de gemeente, hadden we dit jaar een budget van € 3.500. Het wijk

budget bedroeg ook dit jaar ruim € 2.100. De bewonerscommissie wil 

het bedrag volgend jaar ergens anders aan besteden. Grote vraag is dus 

of er in 2013 een Country Fair komt. Het is enorm veel werk om sponsors 

te vinden. Ik hoop dat anderen het stokje willen overnemen, dan kan ik 

me binnen de bewonerscommissie op andere projecten storten.”

In de spotlight 

Bijzondere bewoners uitgelicht

Voor de tweede keer op rij was het afgelopen zomer een groot succes:  
de Country Fair in de Heemsteedse wijk De Glip. De gelijknamige bewonerscommissie van  
Elan Wonen besloot opnieuw het jaarlijkse wijk budget eraan te besteden. En bewonerscommissielid  
Marcel van Raaphorst (47) stak weer enorm veel tijd en energie in de organisatie.

‘Door me in te zetten, 

toon ik mijn grote

waardering voor mijn 

woonomgeving’

Geen goede plek
• In de keuken, de badkamer of in de garage. 

• Bij een ventilator of ventilatieopening. 

• Boven de verwarming of op tochtige plekken. 

U heeft dan namelijk veel kans op vals alarm. 

Of uw rookmelder gaat kapot doordat er te veel 

stof in komt.

Keurmerk
Kies altijd voor een goedgekeurde rookmelder. 

Bijvoorbeeld een rookmelder voorzien van een 

logo ‘Politie keurmerk veilig wonen’. Op de 

website van het Keurmerkinstituut vindt u meer 

 informatie over goedgekeurde rookmelders. 

Ga naar www.keurmerk.nl en kijk bij: 

‘Voor  consumenten’ en kies:  ‘brandveiligheid’.
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Betrokken Bewoners Berichten

‘Ervaren rot’
Normaal komt in deze rubriek in Elan Nieuws voorzitter 

Ruud van Houten aan het woord, maar hij worstelt met 

gezondheidsproblemen. Namens de bewonersraad neemt 

daarom secretaris Rinus Hagenaars de honneurs waar. 

Hij is wat je noemt een ‘ervaren rot’. “Vanaf het moment 

dat we hier 39 jaar geleden zijn komen wonen, ben ik lid 

geweest van de bewonerscommissie en later ook van de 

bewonersraad”, vertelt hij. “Mijn drijfveer? Het zit gewoon 

in me. Op een gegeven moment zat ik in wel zeven  

besturen, waaronder dat van een grote landelijke  

vereniging van postzegelverzamelaars. De laatste jaren 

ben ik aan het afbouwen.”

Positiefkritisch
De heer Hagenaars roemt de ‘positiefkritische houding’ 

van de bewonersraad en ook de manier waarop Elan  

Wonen omgaat met adviezen en standpunten van het 

huurdersorgaan. “Zo heeft Elan Wonen op ons aandringen 

geen voorbereidingen getroffen om het scheefwonen tegen 

te gaan met een huurverhoging van 5 procent voor huur

ders met een te hoog inkomen”, aldus de voormalige 

PENmedewerker. “Maar goed ook, want door de val van 

het kabinet is dat plan van de regering nooit uitgevoerd.”

Kluswoningen
Op de meest recente vergadering van de bewonersraad, 

die drie keer per jaar bijeenkomt, stonden onder andere 

het woningmarktplan Wonen 4.0, het huurprijsbeleid en 

diverse projecten op de agenda. “We volgen het sloop/

nieuwbouwproject in de Amsterdamsebuurt bijvoorbeeld 

op de voet”, verzekert de heer Hagenaars. “De bewoners

raad is benieuwd naar de belangstelling voor de klus

woningen. En naar de bereidheid van banken om voor 

dergelijke woningen een hypotheek te verstrekken.”

Goede combinatie
Die laatste kanttekening heeft uiteraard te maken met de 

economische crisis en, in het verlengde daarvan, de situatie 

op de woningmarkt. De heer Hagenaars is in dat verband 

niet ontevreden met de uitslag van de verkiezingen.  

“De VVD is vast voor verhoging van de huren. Maar de 

PvdA komt ongetwijfeld voor de belangen van huurders 

op. In een regering zouden beide partijen wel eens een 

goede combinatie kunnen vormen.”

Vanuit zijn woning in de Thomas Morestraat in Meerwijk heeft Rinus Hagenaars (76) een prachtig uitzicht op 
de sloopwerkzaamheden die in opdracht van Elan Wonen worden uitgevoerd. “Senioren woningen maken 
plaats voor eengezinswoningen en een geriatrische instelling”, legt hij uit. “Op zich een prima sloop-/
nieuwbouwproject, waar ik toch één kanttekening bij plaats. Binnen een gebied van 500 vierkante meter 
wordt dit de achtste welzijnsinstelling. Dat is toch wel veel van het goede. De bewonerscommissie Meerwijk 
B pleit dan ook voor een betere spreiding van dergelijke instellingen over de stad.”

Bericht van de bewonersraad

‘Acht instellingen op 500 vierkante meter is wel veel’

Tijdens het gesprek benadrukken Bernard Beskers, 

Ruud de Kreek, Ati de Kreek en Stephanie Bruines 

een paar keer dat de bewonerscommissie (BC) 

Merlenhoven nog in oprichting is. “Het moet geen 

speeltje van een paar bewoners worden, maar iets 

van de hele wijk”, vertelt Bernard. “Samen met 

Elan Wonen willen we daarom eerst polsen wat er 

zoal leeft in Merlenhoven. Dat zou  bijvoorbeeld 

kunnen via een brief met een enquête formulier 

dat huis aan huis wordt verspreid.”

Goede afspiegeling
Vragen waar de vier leden van de BC in oprich

ting antwoord op willen hebben, zijn: zijn de 

 bewoners tevreden over de woonomstandig

heden in Merlenhoven? Wat gaat er goed en wat 

kan er beter? Hebben ze ideeën om het woon

genot te vergroten? Hebben ze ideeën voor acti

viteiten die de saamhorigheid in de wijk kunnen 

vergroten? En last but not least: hebben ze zin en 

tijd om zich ook als lid van de BC in te zetten 

voor hun buurt? “We zouden er graag nog een 

paar commissieleden bij  hebben”, legt Ati uit. 

“De BC moet een goede afspiegeling zijn. 

Het aantal kinderen is de laatste jaren onmis

kenbaar toe genomen. Het zou dan ook goed zijn 

als er ook jonge ouders toetreden tot de BC.”

‘Merlenhoven-gevoel’
Stephanie: “De woningen zijn erg gehorig. En hoe 

dichter je bij de Ringvaart om de Haarlemmer

meer woont, hoe groter de kans op vocht

problemen. Maar mede dankzij de nabijheid van 

het Groenendaalse Bos is het hier fijn wonen. 

 Alleen is van een “Merlenhovengevoel” geen 

 sprake. Iedereen woont op z’n eigen eilandje. 

Daar willen we verandering in brengen.” Ruud: 

“We hebben enkele jaren wijkbudget van Elan 

 Wonen tot onze beschikking. Dat bedrag kunnen 

we onder andere besteden aan activiteiten die de 

saamhorigheid vergroten.” Bernard: “Maar nog

maals: we willen het absoluut niet met z’n vieren 

doen, maar alleen samen met Elan Wonen én 

met de andere bewoners van Merlenhoven.”

De bewonerscommissie van  Merlen hoven i.o.: van links naar 

rechts Ruud de Kreek, Stephanie Bruines, Ati de Kreek en 

Bernard Beskers. Op de voorgrond de Ringvaart 

om de Haarlemmermeer, op de achtergrond Merlenhoven. 

Bewonerscommissie i.o. wil Merlenhoven een beetje ‘binnenstebuiten keren’

Een ‘bloemkoolwijk’ of ‘spaghettiwijk’. Zo 
noemen stedenbouwkundigen en planologen 
een wijk als Merlenhoven in Heemstede, 
die wordt gekenmerkt door woonerven met 
kronkelende, verkeersluwe straten en hofjes. 
Door de structuur zijn zowel de wijk als de 
bijna 150 woningen echter ook behoorlijk naar 
binnen gekeerd. Vier bewoners hebben 
plannen voor een bewonerscommissie, die de 
saamhorigheid en het ‘wij-gevoel’ in 
 Merlenhoven moet vergroten. 

Rinus Hagenaars
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Puzzel
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal

1 taart  6 vleesgerecht  9 uitroep van vreugde  13 deel v.e. auto  18 open plaats  19 tenminste  21 reeds  23 namaak   

24 riv. in Rusland  26 klankbekken  27 koordans  28 pers. vnw.  29 vlek  31 vaas  33 vis  34 jaartelling  36 lusthof   

38 een weinig  39 lijdzaam  41 deel v.e. auto  44 voorzetsel  45 vulkaanmond  47 wreed heerser  48 tocht  49 verlegen 

51 pret  52 stapel  53 planeet  56 grafsteen  59 vetlaag  62 sjiek  65 inkeping  66 legerrang  68 zonnescherm  70 roem 

71 deel v.e. schip  73 lidwoord  74 appelwijn  75 Ned. voetbalclub  76 land in Azië  77 voorzetsel  78 olm  80 snoep 

82 wapen  84 pl. in Gelderland  86 boksterm  87 vogel  88 participatie  90 Duits gebergte  91 leidsman  92 bloem   

93 mode.

Verticaal

2 en volgende  3 bevreesd  4 tennisterm  5 beroep  6 Arabische titel  7 vlaktemaat  8 fijngebouwd  10 ontroering 

11 deel v.e. vis  12 Europese taal  13 weg  14 afslagplaats bij golf  15 verbond  16 United States  17 roofvogel  20 interest  

22 bereide dierenhuid  25 riv. in Italië  26 reuk  28 dienstbode  30 uitstalkast  32 oosterlengte  35 rondhout  37 donker 

39 voorspoed  40 sein  42 riv. in Italië  43 naam  46 vat  50 dwaas  53 kleintje  54 zuiver  55 lenig  56 deel v.d. week 

57 beste prestatie  58 uitspringende rots  59 vermaak  60 optocht  61 preekstoel  62 leerkracht  63 land in Azië 

64 intens genoegen  67 Frans lidwoord  69 selenium  72 aardig  76 honingbij  79 pl. in Gelderland  81 gebouw in Amsterdam  

83 ontkenning  85 mannetjesbij  87 Chinese munt  89 voegwoord.

De oplossing van de puzzel uit Elan Nieuws zomer 2012 was: spouwmuurisolatie.  
Mevrouw Van Dijk uit Haarlem won de Elan Wonen-taart.

Stuur de oplossing van deze puzzel vóór 30 november naar Elan Wonen, Postbus 1646, 2003 BR Haarlem.  

Mailen mag natuurlijk ook: mail@elanwonen.nl. De winnaar krijgt ook ditmaal een smakelijke taart thuisbezorgd.

Info & Tips

Fa. Lindeman voortaan 

Eneco Installatiebedrijven

Vanaf 1 juni 2012 werkt cvinstallatiebedrijf Lindeman 

onder de naam Eneco Installatiebedrijven. Voor een 

storing aan uw cvinstallatie kunt u gewoon het 

telefoonnummer bellen dat op uw cvketel staat. 

De telefoon wordt namelijk automatisch 

doorgeschakeld naar Eneco Installatiebedrijven.

Voorkom bevriezing buitenkraan 

Bent u van plan een buitenkraan te monteren?  

Vergeet dan niet om maatregelen te nemen om 

bevriezing van de leiding bij strenge vorst te voorkomen. 

Dit doet u door in de aanvoerleiding een stopkraan 

met een aftapkraan te monteren. Bij strenge vorst kunt 

u het deel van de leiding naar de buitenkraan dan  

afsluiten en het water eruit laten lopen. Laat na het  

aftappen de buitenkraan openstaan.  

Heeft u al een buitenkraan? Check dan of u ook 

een stop/aftapkraan heeft, zodat u bevriezing kunt 

voorkomen.

Korting op SenZ-abonnement
SenZ, de ledenservice van ViVa! Zorg

groep, biedt jong en oud(er) een veel

zijdig dienstenpakket. SenZabonnees 

krijgen onder andere korting op cursus

sen, verzekeringen en een groot aantal 

diensten op het gebied van wonen, zorg, 

service en persoonlijke verzorging.  

Het SenZlidmaatschap kost € 21,50 

per jaar. Huurders van Elan Wonen met  

een serviceabonnement krijgen € 2,50 

korting op het lidmaatschap.  

Voor informatie kunt u bellen naar SenZ, 

(088) 995 88 22 (lokaal tarief).

E-nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de activiteiten 

van Elan Wonen? Dat kan! U kunt zich aanmelden voor 

onze enieuwsbrief. Geef uw interesse voor een of meer

dere onderwerpen zoals nieuwsberichten, jaarverslagen 

en vrijesectorhuurwoningen aan op www.elanwonen.nl. 

U vindt de aanmeldbutton direct op de homepage.

De huur opzeggen? De spelregels in het kort
U moet de huur minstens één maand van tevoren schriftelijk 

of mondeling opzeggen. Na ontvangst van uw huur opzegging 

nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak te 

maken voor een voor en nacontrole. Tijdens de voorcontrole 

kijken wij of er nog werkzaamheden moeten worden verricht, 

voordat de nieuwe huurder de woning kan betrekken. In onze 

folder ‘De huur opzeggen’ leest u uit gebreid hoe u de huur 

opzegt en hoe de gang van zaken is wanneer u de huur heeft 

opgezegd. U kunt de folder  down loaden via onze website 

www.elanwonen.nl.

Overzicht van vrijesectorhuurwoningen op website
De meeste woningen van Elan Wonen hebben een huurprijs lager dan E 644,66. Deze woningen in Haarlem 

en Heemstede worden verhuurd via de website van Woonservice en in IJmuiden via de website van Wonen in 

 Velsen. Elan Wonen heeft ook een aantal woningen te huur met een hogere huurprijs, de zogenaamde vrije

sectorhuurwoningen. Hiervoor wordt een speciaal woningenportaal ontwikkeld. Daarin kunt u naar verwachting 

eind dit jaar zien welke woningen we verhuren en eenvoudig aangeven voor welke woningen u belangstelling 

heeft. Zoekt u een vrijesectorhuurwoning? Houd dan onze website www.elanwonen.nl/ikzoek in de gaten! 
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Bewonersinformatie

Elan Wonen  
Postbus 1646  2003 BR Haarlem

Meesterlottelaan 301  2012 JJ Haarlem

Tel.: (023) 515 98 59

Fax: (023) 532 31 24 

Email: mail@elanwonen.nl

Web:  www.elanwonen.nl

Openingstijden
Maandag t/m donderdag  8.30  16.30 uur

Vrijdag  8.30  12.00 uur

Verbinding met openbaar vervoer
Ons kantoor aan de Meesterlottelaan 301 is 

 bereikbaar met bus 140 (halte Dreef) en de  

bussen 50, 51 en 90 (halte Florapark).

Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u telefonisch melden tij

dens de openingstijden via telefoonnummer (023) 

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

dienst@elanwonen.nl.

Storingen aan cv-ketel
Storingen aan de cvketel die eigendom is van 

Elan Wonen, kunt u direct melden aan de installateur 

(zie hiervoor de sticker op het apparaat).

Verstopping riolering
Is uw riolering verstopt? U kunt direct contact op  

nemen met Kennemer Rioolservice (023) 539 70 30.

Calamiteiten
Belt u Elan Wonen buiten de openingstijden, dan 

wordt u automatisch doorverbonden met de Meld

kamer. 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 con

tact 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

Regionale Geschillencommissie
Antwoordnummer 1872  2000 WC Haarlem

Folders
Elan Wonen heeft folders over diverse onderwerpen. 

Kijk op onze website www.elanwonen.nl onder 

Nieuws & Publicaties.

Legitimatiebewijs
Wil iemand uw woning in, vraag dan altijd om een 

legitimatiebewijs. Medewerkers van Elan Wonen 

zijn verplicht om hun legitimatiebewijs te tonen als 

u daarom vraagt. Medewerkers van bedrijven die 

voor ons werken, hebben ook een legitimatiebewijs 

bij zich waaruit blijkt dat zij voor het betreffende 

bedrijf werken. Vertrouwt u het niet? Bel ons! Tele

foonnummer (023) 515 98 59.

wijkantenne@elanwonen.nl
Naar dit emailadres kunt u suggesties en ideeën 

voor leefbaarheid (in uw buurt) mailen.

Hier kunt u ook woonfraude en onrechtmatige be

woning melden.

Regelmatig te huur!
Elan Wonen heeft regelmatig woningen te huur die 

u direct kunt huren. Dit zijn woningen in de vrije 

huursector. Heeft u interesse in een woning in het 

duurdere segment? Kijk dan op www.elanwonen.nl 

> ik zoek > vrijesectorhuurwoningen.

Ideeën zijn welkom
Wij ontvangen graag onderwerpen en tips voor 

Elan Nieuws. U kunt u ook aanmelden voor de ru-

brieken ‘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.                                     


