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Verkoop woningen
“Wat? Verkoopt Elan Wonen ook woningen?” Met die vraag werd ik 

onlangs aangeschoten door een huurder, die al jaren naar volle 

tevredenheid een woning van Elan Wonen huurt. De man bleek zich 

zorgen te maken: wat als we zijn woning ook te koop zouden 

aanbieden? Dat wilde hij helemaal niet! Hij wilde lekker blijven huren! 

Ik kon hem gerust stellen: dat moet hij vooral blijven doen. Elan 

Wonen zal een huurder nooit dwingen zijn of haar woning te kopen. 

Net als veel andere corporaties hebben we echter wel beleid ge

formuleerd dat voorziet in de verkoop van 700 à 800 woningen. 

Dat doen we niet om er rijk van te worden, maar om wijken even

wichtiger te maken en de financiën in balans te houden. Een nieuw

bouwproject met een mix van sociale huurwoningen, huurwoningen 

in het middeldure en dure segment en dus ook koopwoningen, 

zorgt voor een gemengde bevolking. Voor de leefbaarheid is dat beter 

dan wijken met alleen maar sociale huurwoningen of dure koop

woningen. Een mix van woningtypen, inclusief koopwoningen, maakt 

een nieuwbouwproject bovendien rendabeler. De bouw van een 

nieuwe sociale huurwoning is niet kostendekkend, temeer omdat 

Elan Wonen geen concessies doet aan de kwaliteit. Dat verlies 

compenseren we (soms gedeeltelijk) met de winst die we maken 

op de verkoop van de koopwoningen in het project. De Slottuin, ons 

nieuwbouwproject op het terrein van het voormalige Nova College in 

Heemstede, wordt daar een goed voorbeeld van. 

Sinds kort zijn we bovendien iets minder terughoudend met de 

verkoop van bestaande huurwoningen. ‘Wat je verkoopt, ben je kwijt’, 

was voorheen het motto van Elan Wonen. Veranderende markt

omstandigheden en de eisen die de overheid aan corporaties stelt, 

dwingen ons echter een deel van onze bestaande woningvoorraad 

te verkopen. Zoals ik al eerder aangaf, zal geen huurder worden 

gedwongen zijn of haar huurwoning te kopen. Het huurcontract 

wordt altijd gerespecteerd. Ons verkoopbeleid biedt huurders met 

een koopwens echter de gelegenheid om tegen een markt conforme 

prijs een woning te kopen die goed in de markt ligt. 

De verkopen leveren Elan Wonen extra 

inkomsten op, die onder andere gebruikt 

worden om in wijken en buurten te 

investeren en weer gloednieuwe 

huurwoningen te bouwen. 

                                                                                                                                                      

Grischa Lowinsky,

directeur
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 Alles wat u wilt weten over het
serviceabonnement

U heeft er geen omkijken naar
Met een serviceabonnement voeren wij een 

groot deel van het onderhoud voor u uit. 

Voor  E 3,40 per maand heeft u er geen 

omkijken naar. U betaalt geen materiaal of 

voorrijkosten en u weet zeker dat de reparatie 

deskundig wordt uitgevoerd. Het gaat om het 

deel van het onderhoud en de reparaties die 

voor uw rekening komen. Dat zijn kleine, 

dagelijkse reparaties. Zorgen dat scharnieren 

en sloten van deuren en ramen goed werken 

bijvoorbeeld. En de cvinstallatie bijvullen en 

druppelende kranen verhelpen. Andere 

onderhoudswerkzaam heden aan uw woning 

voeren wij als verhuurder altijd al voor u uit.

Met het serviceabonnement kiest u voor 
gemak en zekerheid
Bij dit nummer van Elan Nieuws ontvangt u 

de folder ‘Alles wat u wilt weten over het 

serviceabonnement’. Hierin staat welke 

werkzaamheden door Elan Wonen worden 

uitgevoerd en welke door de huurder. Ook kunt 

u hierin lezen welke werkzaamheden Elan 

Wonen van u overneemt als u een service

abonnement afsluit. 

Voordelen afsluiten serviceabonnement:
 u heeft geen onverwacht hoge uitgaven;

 u hoeft zelf niet alle reparaties uit te voeren;

  Elan Wonen zorgt dat alle werkzaamheden 

goed en deskundig worden uitgevoerd;

 u bespaart tijd;

  u krijgt korting op SenZ, de ledenservice 

van ViVa! Zorggroep;

 u ontvangt de ecowasbal!

Klusjes in huis. Bij de doe-het-zelver gaan de handen direct 
jeuken. Maar iemand met twee linkerhanden ziet er als een 
berg tegenop. Dan is het fijn dat u bij ons kunt kiezen. 
Bent u doe-het-zelver? Dan kunt u kiezen of u klein onder-
houd aan uw woning zelf uitvoert. Twee linkerhanden of 
geen tijd om het zelf te doen? Kies voor het service-
abonnement!

Kies voor gemak, kies nu  
voor het serviceabonnement 
en ontvang de eco-wasbal!

SenZ, de ledenservice van ViVa! Zorggroep, biedt 
jong en oud(er) een veelzijdig dienstenpakket.  
SenZ-abonnees krijgen onder andere korting op 
cursussen, verzekeringen en een groot aantal diensten 
op het gebied van wonen, zorg, service en persoonlijke 
verzorging. Het SenZ-lidmaatschap kost € 17,50 
per jaar. Huurders van Elan Wonen met een service-
abonnement krijgen € 2,50 korting en betalen in 2011 
slechts € 15,-. Voor informatie kunt u bellen naar 
SenZ, 088 - 995 88 22 (lokaal tarief ).
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De een komt uit Rotterdam, de ander moest een 

dienstwoning elders in Haarlem verlaten, weer 

een ander liet een studentenwoning achter. 

Zonder uitzondering wonen Hanny Schmidt, 

Henny Zomerdijk, Gerda van Bezooij, Ruud en 

Ria Weber en Djouke Tieman, sinds kort naar 

volle tevredenheid in de Nederlandlaan. Geen 

van hen liet zich bij de keuze voor de nieuwe 

appartementen van Elan Wonen verleiden door 

misschien wel het meest bijzondere onderdeel: 

de houten balkons die alleen kunnen worden 

bereikt door de galerij over te steken. “Op de 

Bewoners Nederlandlaan waarderen bijzondere buitenruimte 

‘Het heeft wel wat weg 
 van een hofje’

tekeningen kon je het niet goed zien”, vindt 

mevrouw Schmidt. “Pas tijdens de bouw begreep 

ik dat het een aparte buitenruimte is.”

Meer contact
Op de derde verdieping woont mevrouw Schmidt 

het verst van de lift af. Op weg naar haar voor

deur moet zij langs alle balkons, die op zonnige 

dagen ongetwijfeld druk worden gebruikt. 

Voelt ze zich dan niet verplicht om een praatje te 

maken of zelfs even aan te schuiven, voor een 

kop koffie of een borrel. “Nee, daar ben ik 

helemaal niet het type voor”, verzekert ze. 

“Maar natuurlijk groet je elkaar wel. Dankzij de 

manier waarop de balkons en de galerij met 

elkaar verbonden zijn, heb je zeker meer contact 

met de buren.”

En daar is niets mis mee, bezweren alle dames 

en de heer Weber. “Je zit wat dichter op elkaar”, 

heeft mevrouw Tieman inmiddels ervaren. 

“Wat dat betreft, heeft het wel wat weg van een 

Ruim. Comfortabel. Licht. De bewoners van de nieuwe 
seniorenappartementen van Elan Wonen in de Nederland-
laan zijn zeer te spreken over hun nieuwe woning. Bijzonder 
is de achterzijde van het bouwblok van vijf bouwlagen: 
op ingenieuze wijze zijn de houten balkons en de galerij 
daar per verdieping met elkaar verbonden, wat de onderlinge 
contacten en daarmee de sociale samenhang ten goede komt.



V.l.n.r.: de heren Putter, Van Leeuwen en Mol slaan de handen ineen 
voor een mooi eindresultaat.
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Haarlems hofje. Je ziet en spreekt elkaar vaker, 

op de galerij of de balkons. Het zal vast wel eens 

voorkomen dat je gezellig aanschuift bij de buren 

op het balkon. Of dat ze bij jou op het balkon 

komen zitten. Maar het is geen moeten. Het gaat 

vanzelf.” Mevrouw Zomerdijk: “Als je even lekker 

alleen wilt zitten, moet je dat gewoon kunnen 

zeggen. Het belangrijkste is dat je goede buren 

aan elkaar hebt, dat je een beroep op elkaar kunt 

doen als het nodig is.”

Het voelt goed
En mede dankzij de bijzondere buitenruimte lijkt 

dat in de Nederlandlaan wel goed te zitten. 

“Het voelt hartstikke goed”, vat mevrouw Tieman 

de ervaringen van alle aanwezigen in de eerste 

maanden samen. “Bij mijn vorige woning had ik 

een grote tuin, maar die heb ik nog geen seconde 

gemist.” De heer Weber: “Net als het apparte

ment is ook het balkon heel ruim. Veel ruimer in 

ieder geval dan het balkon van onze vorige 

woning in de Oostenrijklaan.” Zijn vrouw vult 

hem aan. “Vanwege burenoverlast hadden we het 

daar toch al niet meer naar ons zin. Bovendien 

was de flat in de Oostenrijklaan niet voorzien van 

een lift. We zijn heel bewust op zoek gegaan naar 

een (senioren)appartement, met een lift en 

andere voorzieningen zodat je er oud in kunt 

worden.”

Tijdens de fotosessie blijkt even later hoe 

ingenieus de buitenruimtes met de appartemen

ten zijn verbonden. Voor wie er prijs op stelt, zijn 

er zowel horizontaal als verticaal veel mogelijk

heden voor (oog)contact met de buren. Stuk 

voor stuk zien de balkons er netjes uit. Je laat het 

hier wel uit je hoofd om de buitenruimte vol te 

stouwen met vuilniszakken en lege bierkratten, 

bevestigen de bewoners in koor.

Serieuze testcase
Wat het ‘burencontact in de buitenlucht’ betreft, 

diende zich onlangs de eerste serieuze testcase 

aan, toen mevrouw Zomerdijk een soort ‘open 

huis’ organiseerde waarvoor ze ook de buren 

uitnodigde. De grote vraag is: paste het hele 

gezelschap op het balkon? Mevrouw Zomerdijk, 

lachend: “Het was rotweer, dus we hebben 

helemaal niet op het balkon gezeten. 

Maar  gelukkig was het binnen ook gezellig.”
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Buurtontmoetingsplek De Glip 
feestelijk geopend

Bewoners van De Glip in Heemstede hebben weer hun eigen 
ontmoetingsplek in de buurt. In het centrum De Princehof 
kunnen ze op donderdagen en vanaf januari ook op dinsdag-
avond terecht om samen koffie te drinken, bij te praten of 
een spelletje te spelen. Eind september werd de ‘buurt-
ontmoetingsplek’ feestelijk geopend.

Het idee voor een eigen ‘buurtontmoetingsplek’ 

ontstond begin dit jaar toen een buurtbewoon

ster naar Elan Wonen kwam met de vraag of in 

de oude kapperszaak zo’n plek ingericht kon 

 worden. De kapperszaak was van oudsher een 

punt waar buurtbewoners bij elkaar kwamen, 

niet alleen om hun haren te laten knippen, maar 

ook om een bakje koffie te doen en de nieuwtjes 

uit de buurt uit te wisselen. Met het sluiten van 

de kapperszaak in het voorjaar was ook de 

ontmoetingsplek verdwenen.

Enquête
Op verzoek van Elan Wonen heeft bewoners

commissie De Glip een enquête gehouden onder 

haar bewoners om te zien of er behoefte was aan 

een ontmoetingsplek. Wat bleek? De vraag leefde 

inderdaad onder de buurtbewoners, maar al snel 

werd duidelijk dat de kapperszaak te klein zou 

zijn. Zonder dat duidelijk was wat er zou gaan 

gebeuren in de ontmoetingsplek, hadden zich al 

zeven vrijwilligers aangemeld om activiteiten te 

begeleiden of bardiensten te draaien. 

Casca
Vandaar dat welzijnsorganisatie Casca in beeld 

kwam om te bekijken of in het gebouw van 

De Princehof ruimte was voor zo’n ontmoetings

plek. Penningmeester Henny van Haasteren van 

de bewonerscommissie werd de motor achter 

de plannen. “Ik ben heel erg trots op haar’’, 

zegt voorzitter Cor Beerthuizen. 

Beerthuizen is blij verrast met de belangstelling 

voor de officiële opening van de ‘buurtont

moetingsplek’ waar zowel de huurders van 

Elan Wonen op af zijn gekomen, als ook de 

eigenaren van de koopwoningen. “Ik had altijd 

het idee dat Glippers wat meer op zichzelf 

waren.”

Vrijwilligers
De buurtbewoonster die de plannen eerder dit 

jaar aanzwengelde, woont zelf niet meer op 

De Glip, ze is onlangs verhuisd. Maar de nieuwe 

bewoner van het huis heeft de ontmoetingsplek 

al omarmd. Henny van Haasteren: “De nieuwe 

bewoner kwam net naar me toe om zich aan te 

melden als vrijwilliger.’’ 

‘Mooi dat mensen in de wijk 

dit zelf hebben bedacht’ 

De eerste ontmoetingsochtend op 7 oktober viel goed in de smaak. 



Zo was het... 
  55 jaar geleden

Op een mooie zomerdag in augustus 2010 is het 

moeilijk voor te stellen dat de portiekflats aan de 

J.J. Hamelinkstraat bij de oplevering in 1955 aan de rand 

van Haarlem stonden. “Vanuit de woonkamer keken we 

uit op weilanden met koeien”, herinnert Gerda van 

SchravendijkBekker (90) zich als de dag van gisteren. 

“En heel in de verte lag Vijfhuizen. Nadat mijn man en 

ik tien jaar lang bij zijn ouders hadden ingewoond, 

waren we de koning te rijk met onze gloednieuwe eigen 

woning. Wat een paleis!”

De Voorzorg
Het kan verkeren. Ruim 55 jaar nadat mevrouw 

Van Schravendijk en haar man als allereerste huurders 

hun handtekening zetten onder een contract met de 

toenmalige woningbouwvereniging ‘De Voorzorg’ 

(huurprijs: ƒ 10,80 per week), staan de verouderde flats 

op de nominatie om gesloopt te worden. Op twintig, 

dertig meter afstand raast het verkeer op de Schiphol

weg (A205) voorbij. En aan de overkant wordt 

 Vijfhuizen al enkele decennia lang aan het zicht 

onttrokken door de bebouwing van Schalkwijk. “Ik zal er 

geen traan om laten als ik hier weg moet”, blikt me

vrouw Van Schravendijk vooruit. “Natuurlijk, mijn 

zestien jaar geleden overleden man en ik hebben hier 

onze twee zonen groot zien worden. We hebben heel 

veel mooie dingen meegemaakt en decennialang met 

veel plezier in de J.J. Hamelinkstraat gewoond. Maar het 

is een rotzooitje geworden in de buurt. Als ik een leuke 

aanleunwoning bij een verzorgingstehuis krijg aange

boden, zeg ik geen nee.”

Weinig contact
Wat daarbij meespeelt, is dat mevrouw Van Schraven

dijk alle medehuurdersvanheteersteuur heeft 

overleefd. “Ze zijn of overleden of verhuisd. Ervoor in 

de plaats zijn jongere huurders gekomen. Met de 

meesten heb ik weinig of geen contact. Niet te ver  ge

lijken met 55 jaar geleden. Toen groette je elkaar en je 

maakte met iedereen een praatje. Tegenwoordig mag je 

blij zijn als je buren geen overlast veroorzaken.”

Wie denkt dat mevrouw Van Schravendijk dergelijke 

overlast lijdzaam ondergaat, vergist zich. “Ik ben voor 

niemand bang, stap overal op af. Ik denk wel eens: 

mens, maak je niet zo sappel, het zal jouw tijd wel 

duren. Maar het gaat me aan mijn hart. Het is tenslotte 

vanaf het prille begin ook altijd mijn buurt geweest.”

Respectabele leeftijd
De sloop van de flat waarin mevrouw Van Schravendijk 

woont, maakt de weg vrij voor een nieuwe, leefbare wijk: 

de SlachthuisbuurtZuid. “Maar pas na 2012”, weet de 

Haarlemse die met haar respectabele leeftijd nog 

steeds een uitstekend geheugen heeft. “Of ik hier dan 

zelf nog woon, is de vraag. Wie weet, ben ik dan al 

verhuisd naar een mooie aanleunwoning.” 

‘Toen we er gingen wonen, was het een paleis’

Mevrouw Van Schravendijk heeft het ontvangstbewijs van de 

waarborgsom nog altijd bewaard.
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Even binnenkijken bij...

“We hebben nog geen dag spijt gehad van onze verhuizing naar De Komeet”, zet Marijke 
Langbroek (57) de toon voor een zeer positieve editie van ‘Even binnenkijken bij…’. 
 Samen met haar man, Leendert Langbroek (60), verruilde ze een vrijstaande huurwoning 
elders in IJmuiden eind 2008 voor een driekamerappartement op de bovenste verdieping van 
de markante woontoren. Van de koffiebekers tot de foto’s en schilderijen aan de wand, in het 
lichte en ruime appartement zijn er heel veel verwijzingen naar het bijzondere beroep 
van Leendert: schipper op de Koos van Messel, de 2000 pk sterke reddingsboot van de 
Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM).

Leendert: “Op het reddingsstation in IJmuiden ben ik de 

enige beroepskracht van de KNRM. Ik werk sinds 1980 

bij de organisatie, eerst als vrijwilliger en sinds 1986 in 

loondienst. De zee, het water… Het is mijn leven, ik kan 

niet zonder. Dat geldt ook voor de KNRM. Marijke en ik zijn 

eraan verknocht. Zonder haar zou ik dit nooit kunnen doen. 

Het is een 24 uursbaan. Ik heb mijn pieper altijd binnen 

handbereik. We rukken zo’n veertig à vijftig keer per jaar uit. 

Ook als het windkracht twaalf is, ja. Denk niet dat zulke 

extreme weersomstandigheden voor ons een lolletje zijn. 

Maar we gaan wel, als er een schip in nood is of als er 

dringend een arts nodig is op een schip. Er gaat ons geen 

zee te hoog. Letterlijk. De Koos van Messel kan alles aan.”
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Marijke: “Toen we hier eind 2008 naartoe verhuisden, zijn we letterlijk op nul begonnen. 

We hebben bijna geen spullen meegenomen uit onze vorige woning. Omdat we als geboren en 

getogen IJmuidenaren allebei gek zijn op de zee, hingen er al snel foto’s van de zee en de Koos 

van Messel. Op dit hoekje na. Ik kom uit een muzikale familie. Dankzij de stoel, het tafeltje, 

de spiegel en de borstbeelden van de componisten, is het een echt klassiek hoekje geworden.” 

Leendert, lachend: “De laptop, die altijd is afgestemd op www.knrmijmuiden.nl, past niet echt 

in het plaatje. Maar we passen regelmatig op onze kleinzoon en dit is de enige plek waar hij er 

niet bij kan komen.”

Leendert: “Eerst vonden we het jammer dat we vanuit ons appartement niet op zee uitkijken. 

Maar inmiddels zijn we er blij mee. Altijd de wind op je ramen is ook niet prettig. Zelfs als het 

zuidwesterstorm is, zitten we redelijk luw.” Marijke: “En het uitzicht is onbetaalbaar. Vanuit 

onze woonkamer kijken we van het binnenmeer Seaport Marina in IJmuiden tot aan de 

Afrikahaven in Amsterdam.” Leendert: “Bij helder weer kunnen we de contouren van het 

Botlekgebied in Rotterdam zien.” Marijke: “De duinen, de wolkenluchten… Ik weet zeker dat ik 

er nooit op uitgekeken zal raken.”

Leendert: “Als daar een raam had gezeten, hadden we vanuit onze woonkamer de Noordzee 

kunnen zien. In plaats daarvan hangt er een mooie foto van een woeste zee ergens aan de 

Franse kust.” Marijke: “Eigenlijk is er maar één wand waaraan nog niets hangt. We hebben 

afgesproken dat daar iets komt wat níét aan de zee of de KNRM herinnert.” Leendert: “Ik zit te 

denken aan een foto van een ijsvogel. Waarom? Ik vind het een mooie, kleurrijke, snelle, ranke 

vogel, die altijd in de buurt van het water te vinden is.” Marijke: “Ik wist het…”

Leendert: “Het dakterras is prachtig. We hebben 

wat lekkageproblemen gehad, maar die zijn 

inmiddels verholpen. Je kunt hier heerlijk zitten. 

Een paar weken geleden zei Marijke op een 

mooie vrijdagavond: ik ga even boven kijken…” 

Marijke: “Er bleken meer mensen te zitten. 

Al snel waren we gezellig in gesprek. Ik ben toen 

naar beneden gegaan om Leendert en een fles 

wijn te halen.” Leendert: “Er kwamen steeds 

meer mensen bij. Omdat het een heel zachte 

zomeravond was, is het met z’n allen nog laat en 

donker geworden.” Marijke: “Heel vaak komt het 

niet voor, maar zulke spontane ‘burenavonden’ 

op het dakterras zijn toch een unieke meerwaarde 

van het wonen in De Komeet.”               
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Wijkbudget goed besteed

Gezellig druk
In overleg met Ton Zonneveld van bewonerscom

missie Vondelkwartier werd besloten een deel van 

het jaarlijkse wijkbudget aan de rommelmarkt te 

besteden. Net als ‘organisator van het eerste uur’ 

Ina Handgraaf woont hij in de Roemer Visscher

straat. “Omdat ik uitgerekend die zondagmiddag op 

vakantie ging, heb ik het eind van de rommelmarkt 

niet meegemaakt. Het weer was slecht, maar toch 

was het gezellig toen ik wegging.”

Mevrouw Determann kijkt eveneens positief op de 

rommelmarkt terug. “Natuurlijk zijn er punten voor 

verbetering vatbaar. Maar ondanks de regen was het 

gezellig druk. Voor de kinderen waren er een spring

kussen en een ijscoman. Zo’n rommelmarkt is 

absoluut goed voor de saamhorigheid in de wijk.”

Verrassing voor basisschool De Dolfijn
Een paar dagen na de rommelmarkt werden de 

kinderen van basisschool De Dolfijn verrast toen ze 

’s middags naar huis gingen. Daar stond een ijskar 

van ijssalon Da Benito. Vanwege het slechte weer 

waren de gereserveerde ijsjes tijdens de rommel

markt niet allemaal uitgegeven. Om het toch aan 

de buurt ten goede te laten komen, werd deze 

school uitgekozen voor de ijsjesverrassing. En dat 

vonden de kinderen helemáál niet erg!

Gemeentelijk monument
De heer Zonneveld schat dat de rommelmarkt een 

slordige E 850, heeft gekost. Dat betekent dat er 

van het wijkbudget dit jaar nog circa E 575, over is. 

Een bestemming voor het resterende geld was snel 

gevonden. Het werd besteed aan een klein feestje 

ter ere van het feit dat de woningen van Elan 

Wonen in het Vondelkwartier gemeentelijk 

 monument zijn geworden. 

Mevrouw Determann vindt het volkomen terecht 

dat ook haar woning tot gemeentelijk monument is 

uitgeroepen. Op stellige toon: “Dit zijn de mooiste 

woningen van HaarlemNoord.”

Bewonerscommissie: Vondelkwartier

Aantal woningen: 285

Te besteden in 2010: E 1.425,

Rommelmarkt terug van (even) weggeweest
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Haarlem is de vijfde monumentenstad van Nederland. Met de rijksmonumenten 
meegeteld, heeft de stad zo’n 1650 monumenten. De waarde van een monument zit 
niet alleen in het pand zelf, maar wordt ook bepaald door het straatbeeld. 

Monumentenschildje voor  
woningen in Vondelkwartier

In het kader van ‘Haarlem monumentenstad’ 

heeft de gemeente vorig jaar zo’n zevenhonderd 

complexen aangewezen die voortaan ‘beschermd 

gemeentelijk monument’ zijn. De eigenaren 

ontvingen van de gemeente een monumenten

schildje voor op de gevel.

96 monumentenschildjes
Omdat een complex vaak bestaat uit meerdere 

panden, komen er tot 2011 in totaal circa tweedui

zend gemeentelijke monumenten bij. 

De woningen van Elan Wonen in het 

Vondelkwartier vormen samen zo’n 

complex dat als gemeentelijk 

monument is aangewezen. Elan Wonen ontving dus 

96 monumentenschildjes voor al haar woningen aan 

de Muiderslotweg, Vondelweg, Roskamstraat en 

Roemer Visscherstraat. Voor de medewerkers van de 

Servicedienst van Elan Wonen was het nog een hele 

klus om alle bordjes op de gevels te bevestigen.

Feestje
Op 28 september werd het eerste monumenten

schildje bevestigd op een woning op de Muiderslot

weg. De bewoners van het Vondelkwartier grepen 

deze gelegenheid aan om er een klein feestje van te 

maken. In speeltuin ‘Hof van Eden’ werd na afloop 

een toost uitgebracht op deze bijzondere buurt, 

waar het fijn wonen is.

Elan Wonen heeft nog twee complexen die al jaren op de 

monumentenlijst staan. In Haarlem zijn dat de 52 in 1923 

gebouwde eengezinswoningen aan de Dusartstraat, 

 Engelszstraat, Hedastraat en Kleverlaan. In Heemstede zijn dat 

de negen appartementen in Meerzicht aan de Glipper Dreef.



Naast twee projectleiders en vier opzichters telt 

de afdeling Projecten van Elan Wonen vier 

projectontwikkelaars: Patricia van der Beek, Mark 

Joosten, Ernst Damen en Ellen Boerema. Met het 

zogenaamde ‘strategisch voorraadbeleid’ als 

uitgangspunt zijn zij voortdurend bezig om de 

voorraad woningen van de corporatie uptodate 

te houden. “Alles draait daarbij om kwaliteit”, 

verzekert Ellen Boerema. “Woningen die veertig, 

vijftig jaar geleden jevanhet waren, voldoen anno 

2010 vaak niet meer aan de eisen die huurders er 

tegenwoordig aan stellen. Als planmatig onder

houd niet meer voldoende is, kunnen we kiezen 

uit meerdere opties: grootschalig onderhoud, 

renovatie of zelfs sloop/nieuwbouw. Waar de 

keuze ook op valt, we gaan uiterst zorgvuldig te 

werk. Je praat tenslotte wel over mensen. Of beter 

gezegd: over hun woning, hun leefomgeving. 

Zeker bij sloop/nieuwbouw zijn het complexe, 

langlopende projecten, waar we de bewoners van 

meet af aan nauw bij betrekken.”

Goed voorbeeld
Een goed voorbeeld zijn de woningen van 

Elan Wonen in de Baden Powellstraat en de 

Thomas Morestraat in Meerwijk. 86 verouderde 

seniorenappartementen maken daar de komende 

jaren plaats voor nieuwbouw. “De bestaande 

appartementen hadden een oppervlakte van 

40 m2”, legt Ellen uit. “Dat is niet meer van deze 

tijd. En omdat het technisch niet mogelijk is om 

de woningen grondig te veranderen, is gekozen 

voor sloop/nieuwbouw. De nieuwe woningen 

worden minstens 85 m2 groot en voldoen aan het 

Woonkeurcertificaat.” Bovendien zijn ze een stuk 

duurzamer dan de seniorenappartementen die 

tegen de vlakte gaan, weet Ernst Damen. “Wat 

we renoveren of bouwen, is duurzaam. In alle 

opzichten. We kijken goed naar de leefbaarheid 

van de omgeving waarin de vernieuwde of nieuwe 

woningen verrijzen. Daar investeren we flink in. 

En natuurlijk ook in energiezuinigheid. 

De  appartementengebouwen in de Nederlandlaan 

die deze zomer zijn opgeleverd, worden bijvoor

beeld verwarmd en gekoeld met behulp van 

ondergrondse warmtekoudeopslag (WKO). 

Dat is een uiterst energiezuinig en daarmee 

duurzaam systeem. Bij alle projecten onderzoeken 

we de mogelijkheden voor dergelijke duurzame 

 oplossingen. En als het financieel verantwoord is, 

passen we ze toe.”

Hollen of stilstaan
Een goede projectontwikkelaar kan volgens Ernst 

goed samenwerken, heeft engelengeduld en is 

bovenal creatief. Dat laatste blijkt ook uit de 

ruimte waarin het gesprek met beide ontwikke

laars plaatsvindt: hier en daar staat een fraaie 

‘Kwaliteit van de woningen en 

de wijken staat voorop’

‘Projectontwikkelaars geven
 vorm aan de toekomst’

Vormgeven aan de toekomst, van Haarlem, Heemstede en IJmuiden in het algemeen en Elan Wonen in het 
bijzonder. Dat doen de projectontwikkelaars van Elan Wonen, door plannen te maken voor renovatie en 
sloop/nieuwbouw van bestaande woningen van de corporatie. Bovendien wordt met aan sprekende projecten 
als De Slottuin, het nieuwbouwproject van Elan Wonen op het terrein van het voormalige Nova College 
in Heemstede, de totale voorraad van Elan Wonen uitgebreid met woningen die in alle opzichten duurzaam 
en levensloop bestendig zijn.
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maquette en aan de wanden hangen diverse 

zo genaamde ‘artist impressions’ van projecten 

waar Elan Wonen bij betrokken is. “We hebben 

een prachtbaan”, vindt Ernst, wijzend op een 

grote maquette van de SlachthuisbuurtZuid. 

“Met onze projecten geven we direct vorm aan de 

stad van de toekomst.” Ellen knikt. “Soms moet 

je wel eens teleurstellingen incasseren. Omdat we 

vaak afhankelijk zijn van derden, moeten we soms 

even pas op de plaats maken of neemt een 

project een onverwachte wending. Maar dat hoort 

erbij. Het is vaak hollen of stilstaan.”

Waarbij het eindresultaat volgens Ernst veel, zo 

niet alles vergoedt. “Zeg nou zelf: de Slachthuis

buurt ziet er momenteel wat minder uit. Maar 

over tien, vijftien jaar wonen daar honderden 

mensen weer naar volle tevredenheid in moderne, 

duurzame woningen die deel uitmaken van een 

mooie, leefbare wijk. Daar doen we het voor.”

Goede businesscase
Het mooie van Elan Wonen is dat de winstgevend

heid van de projecten niet het belangrijkste is, zoals 

bij commerciële ontwikkelaars. Ellen: “Kwaliteit, 

duurzaamheid en sociale veiligheid zijn voor ons 

net zo belangrijk als een goede businesscase.” 

Ernst: “Als corporatie blijven we voor lange tijd 

eigenaar van de woningen die we bouwen. Daarom 

staat de kwaliteit van de woningen en de wijken 

voorop. We willen het beste voor onze huurders. 

Hun woongenot hangt immers voor een belangrijk 

deel af van de plannen die wij maken.”

‘We willen het beste voor onze huurders’

De projectontwikkelaars van Elan Wonen. V.l.n.r. Ellen Boerema, Patricia van der Beek, Ernst Damen en Mark Joosten.

Interview
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Veranderingen regels huurwoningen

Lopende huurcontracten blijven geldig
De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe 

woningtoewijzingen, dus wanneer u een lopend 

huurcontract heeft, blijft dit gewoon geldig.  

Inkomen boven E 33.000?
Overweegt u zich voor een sociale huurwoning in 

te schrijven, dan is het belangrijk dat u de afwe

ging maakt of dit voor u zinvol is.  

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u al ingeschre

ven staat en dat uw inkomen (inmiddels) hoger is 

dan E 33.000, . Wanneer dit het geval is, kunt u 

vanaf 1 januari 2011 dus geen sociale huurwoning 

meer toegewezen krijgen.  

Maar misschien verwacht u dat uw inkomen gaat 

dalen en dat u over een tijdje wel weer een sociale 

huurwoning kunt huren. In de tussentijd bouwt u 

dan inschrijfduur op. Andersom kan het ook zo 

zijn dat u nu minder dan E 33.000, verdient, 

maar dat u de komende jaren meer gaat verdie

nen. Denk dus goed na voordat u zich in of 

uitschrijft! 

Belastbaar jaarinkomen
De nieuwe regels gaan over het belastbaar 

jaarinkomen van uw hele huishouden. Dit is het 

inkomen waarover u inkomstenbelasting moet 

betalen (minus eventuele aftrekposten en verre

kenbare verliezen). Het gaat dan over inkomen uit 

werk en woning, uit aanmerkelijk belang en uit 

sparen en beleggen. Op www.rijksoverheid.nl 

(documenten en publicaties > vragen en antwoor

den) kunt u meer informatie vinden over belast

baar inkomen. Of bel 0800 – 80 51. 

Meer informatie
Er is nog veel onduidelijk over de praktische 

uitwerking van de nieuwe regels. Toch vindt 

Elan Wonen het belangrijk u alvast op de hoogte 

te stellen van deze verandering, zodat u hier 

rekening mee kunt houden. Zodra er meer bekend 

is over de regeling, informeren we u verder.  

 

Kijk ook eens op www.mijnwoonservice.nl. 

U heeft er misschien al over gehoord of gelezen: de Euro-
pese Commissie heeft de regels voor het krijgen van een 
sociale huurwoning veranderd. Vanaf 1 januari 2011 mogen 
woningcorporaties hun sociale huurwoningen alleen nog 
toewijzen aan mensen met een inkomen tot maximaal 
E 33.000,- (belastbaar jaarinkomen van het huishouden). 
Verdient u meer, dan heeft u geen recht op een sociale 
huurwoning met een subsiabele huur tot en met E 647,53. 
Uw inkomen wordt gecontroleerd op het moment dat een 
woning wordt toegewezen.

Bespaart u al energie  
met behulp van Beter Peter?
Beter Peter is een digitale energiebespaarcoach, die u helpt om energie te 
besparen op een manier die bij ú past.

Ga naar www.beterpeter.nl en bespaar op uw energiekosten.
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Elan Wonen promoot automatisch betalen. 

Grischa: “Dat is niet alleen handig en efficiënt 

voor ons. Ook voor huurders heeft het voordelen. 

Zo kan men zelf bepalen op welke dag de huur 

van de rekening wordt afgeschreven en hoeft men 

tijdige betaling niet meer in de gaten te houden. 

Ook makkelijk: het automatische incasso stopt 

vanzelf als mensen verhuizen. Sinds we vorig jaar 

met deze actie zijn gestart, zijn meer dan 

driehonderd huurders overgestapt op een 

automatisch incasso. Dat is een mooi resultaat.”

Spelregels
Ieder jaar verloot Elan Wonen drie keer één 

maand gratis huur onder huurders die auto

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

Voorwaarde is wel dat Elan Wonen iedere maand 

probleemloos de huur van de rekening heeft 

kunnen afschrijven.

Verrassing
De heer en mevrouw Reemeijer uit Heemstede 

kunnen bijna niet geloven dat zij een van de drie 

winnaars zijn. De heer Reemeijer: ‘We winnen 

eigenlijk nooit een prijs, en dan nu ineens zo veel 

geld. Het is ongelofelijk!’. Ook de Heemsteedse 

familie Deus is blij. Mevrouw Deus: ‘De huur over 

de maand december hoeven wij nu niet te 

betalen. Een heel fijn vooruitzicht, die maand is 

altijd al zo duur’. De heer Schouten uit Haarlem, 

betaalt al meer dan 35 jaar automatisch. Dat hij 

daar nu ineens voor wordt beloond vindt hij 

geweldig. ‘Ik heb er niet eens iets bijzonders voor 

hoeven doen. Automatisch betalen is gewoon 

handig!’

Wilt u ook kans maken op één maand 
gratis huur? Stap dan over op een 
automatisch incasso. Bel onze afdeling 
Huuradministratie,  telefoonnummer 
(023) 515 98 59, keuzetoets 2.

Het zal je maar gebeuren: één maand gratis huren! Dat over-
kwam drie huurders die hun huur via automatisch incasso 
betalen. Begin oktober ontvingen zij de ‘een-maand-gratis-
huren-cheque’ uit handen van directeur Grischa Lowinsky.

Eén maand gratis huren bij Elan Wonen

V.l.n.r.: de heer en mevrouw Reemeijer, Grischa Lowinsky,  

de heer en mevrouw Deus en de heer Schouten.
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V.l.n.r.: Jet Oldersom, Letty Dusoswa en kunstenares Jeannette de Bruin.

Op 8 september onthulden de dames Dusoswa 

en Oldersom van de bewonerscommissie het 

nieuwe kunstwerk in de hal. Om de aankoop van 

het schilderij mogelijk te maken, werd drie jaar 

lang het wijkbudget opgespaard. 

Camera Obscura
Het schilderij werd gemaakt door kunstenares 

Jeannette de Bruin uit Heemstede. Zij werd 

geïnspireerd door het verhaal over de Haarlem

merhout uit het boek ‘Camera Obscura’ van 

Hildebrand. De straatnamen in deze buurt 

worden immers ontleend aan dit boek.

Jeannette: “Toen ik voor het eerst deze locatie in 

de Zuiderpolder bezocht, viel het mij op dat er zo 

Het begon twee jaar geleden met het ver-
nieuwen van de badkamers, toiletten en 
keukens in alle woningen. Daarna werden de 
gevels gereinigd en kreeg het schilderwerk 
aan de buitenzijde een grote beurt. Tot slot 
werd de entree van het appartementencom-
plex gerenoveerd. En toen … was het tijd 
voor een feestje voor alle bewoners in dit 
complex.

weinig groen in de omgeving was. Ik wist direct 

dat groen de overhand moest krijgen in het 

kunstwerk. Het schilderij verbeeldt de Haarlem

merhout en zijn bezoekers. Voor het schilderij heb 

ik een perspex plaat aangebracht met de tekst: 

‘Overloop uw vriend niet, 

noch zit er te lang;

uw bezoek zij bezoek,

geen bezoeking.’

Het is een mooie tekst om even bij weg te mijme

ren als je op het bankje in de hal wacht op de taxi. 

Maar ook voor bezoekers is het een tekst om even 

bij stil te staan.” 

Het complex in de Haarlemse Zuider-

polder is gebouwd in 1989 en bestaat uit 

71 flatwoningen (Diakenhuisweg) en 

40 eengezinswoningen (Diakenhuisweg 

en Suzette Noiretstraat).

Woningen Diakenhuisweg en Suzette Noiretstraat

                     klaar voor de toekomst



V.l.n.r.: Jet Oldersom, Letty Dusoswa en kunstenares Jeannette de Bruin.

Beide dames wonen al jaren naar volle 

tevredenheid in het complex met 71 apparte

menten dat opvalt door zijn perfecte Cvorm 

en als het ware de bekroning vormt van de 

lange Charta77vaart. Ze hebben niets dan lof 

voor Elan Wonen. En ook over het eindresul

taat zijn beide bewoners commissieleden zeer 

te spreken. “Niet alleen de 71 appartementen, 

ook de 40 eengezinswoningen in de Suzette 

Noiretstraat en aan de Diakenhuisweg zijn 

Secretaris Letty Dusoswa en vooral voorzitter Jet Oldersom 
van bewonerscommissie Zuider polder hebben hun handen 
vol gehad aan de omvangrijke grootonderhouds operatie 
op de Diakenhuisweg en in de Suzette Noiretstraat in de 
Zuiderpolder. Maar het eind resultaat vergoedt veel.  
“Dat opleverfeestje hadden we wel verdiend.”

enorm opgeknapt”, vindt mevrouw Oldersom, 

die al sinds de bouw in 1989 aan de Diakenhuis

weg woont.  

“De appartementen zijn destijds gebouwd als 

50+woningen, maar dankzij het grootonderhoud 

zijn het nu volwaardige seniorenwoningen. 

Met een moderne keuken, een nieuwe HRketel, 

een nieuwe douche met antisliptegels en ther

mostaatkranen en nieuwe sloten op de deuren en 

de ramen die ervoor zorgen dat de woningen aan 

het Politiekeurmerk Veilig Wonen voldoen.”

Mevrouw Dusoswa vult haar aan. “Onze grote 

trots, de gezamenlijke woonkamer op de begane 

grond, is groter en geriefelijker gemaakt.   

De entree en het trappenhuis zijn voorzien 

van nieuwe tegels. Een deel van de gevels is 

gereinigd. De lift is gemoderniseerd. 

De buitendeuren zijn vervangen door 

deuren van hout dat aan het FSCkeur

merk voldoet. En de balustrades zijn 

voorzien van panelen met een frisse, 

blauwe kleur.”

Tijd voor andere zaken
Mevrouw Oldersom zit al weer vol nieuwe 

plannen: “Als bewonerscommissie kunnen 

we ons nu weer druk maken over andere 

zaken. Zoals de halfjaarlijkse bingo, de 

inrichting van de woonkamer en de kerstboom 

die we ieder jaar in de aanloop naar kerst in de 

hal plaatsen. Er valt weer genoeg te organiseren.”

Betrokken Bewoners Berichten
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

87 88 89

90 91 92 93

56 9 90 17 75 20 92 26 78 53 14 81 42 24 51 64 52 59 5 93 39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

87 88 89

90 91 92 93

56 9 90 17 75 20 92 26 78 53 14 81 42 24 51 64 52 59 5 93 39

Puzzel
Horizontaal

1 stijf  6 Engelse titel  9 vlijt  13 brandstof  18 eremetaal  19 volkomen hetzelfde  21 gemeentepolitie  23 lidwoord   

24 echtgenoot  26 schoorsteenzwart  27 commerciële tvzender  28 zangnoot  29 land in Azië  31 nauw  33 afgod   

34 tijdstip  36 vlug  38 een en ander (afk.)  39 zelfzucht  41 versleer  44 loflied  45 slotstuk  47 eikschiller  48 voedsel   

49 park bij Wenen  51 vochtig  52 Zwitsers kanton  53 vis  56 uitstekend  59 onderwerp  62 wrang  65 oude vochtmaat   

66 land in Afrika  68 bijbelboek  70 berg op Kreta  71 vers  73 plaaggeest  74 hechtlat  75 ontkenning  76 ondeskundige  

77 te zijner plaatse  78 een zekere  80 riv. in Frankrijk  82 oude munt  84 onbeschoft  86 Frans lidwoord  87 superieur   

88 indiaan  90 grassoort  91 deel  92 gast  93 naam.

Verticaal

2 tot en met  3 landbouwwerktuig  4 jongere broer of zus  5 rijschool  6 treurdicht  7 Engels bier  8 bewind  10 paars   

11 pl. in Gelderland  12 tennisterm  13 lijn  14 voorzetsel  15 behaarde vacht  16 eerstkomende  17 kruisboog   

20 rekenkundig getal  22 groente  25 bloedvat  26 Europese hoofdstad  28 toespraak  30 veronderstelling  32 numero   

35 Romanum Imperium  37 aantekening  39 pl. in Duitsland  40 sportman  42 sein  43 muntzijde  46 lokspijs  50 deel 

v.e. wet  53 houtsoort  54 spoorstaaf  55 ellende  56 ambacht  57 meevaller  58 plakband  59 ijshut  60 deficit  61 ervaren 

leidsman  62 belijdenis  63 nobel  64 pook  67 bevel  69 selenium  72 bakmengsel  76 muziekinstrument  79 zelfkant  81 

Ierse verzetsgroep  83 strafwerktuig  85 vogeleigenschap  87 pers. vnw.  89 lidwoord.

De oplossing van de puzzel uit Elan Nieuws zomer 2010 was: rookmelders.
Mevrouw Kuiper uit Haarlem won de Elan Wonen-taart.

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

Mailen mag natuurlijk ook: mail@elanwonen.nl. De winnaar krijgt een smakelijke taart thuisbezorgd.
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Info & Tips
Mag ik mijn woning naar eigen smaak 
en inzicht veranderen?
Wij willen graag dat u zich thuis voelt in de woning die u 

huurt. Daarom werken wij graag mee als u uw woning wilt 

verfraaien. Omdat wij kwaliteit belangrijk vinden, maken we 

graag vooraf afspraken met u over uw plannen. In de folder 

‘Wonen naar wens’ leest u meer over de spelregels. Wilt u 

weten hoe u bepaalde klussen zelf kunt uitvoeren, lees dan 

een van onze kluswijzers. U kunt de folder en de kluswijzers 

downloaden op www.elanwonen.nl of opvragen bij onze 

Klantenservice: (023) 515 98 59.

Goten schoongemaakt? Kaartje in de bus!De goten van uw woning worden één keer per jaar schoongemaakt door de firma Aquarel. Voortaan ligt er een kaartje in uw brievenbus als deze klus geklaard is. Zo weet u dat de goten weer schoon zijn, ook als u op dat moment niet thuis was.De goten van uw schuur moet u overigens zelf schoonhouden omdat deze goed bereikbaar zijn. 

Regelmatig vrijesectorwoningen te huur!

Elan Wonen heeft regelmatig woningen te huur die u 

direct kunt huren. Dit zijn woningen in de vrije sector. 

Bijvoorbeeld in de Haarlemse nieuwbouwprojecten  

De Archipel of in het onlangs opgeleverde project aan 

de Nederlandlaan. Heeft u interesse in een woning in 

het duurdere segment? Kijk dan op onze website  

www.elanwonen.nl en kies voor huren bij Elan Wonen.

Niet tevreden? Laat het ons weten!
Wij willen het graag weten als u ergens ontevreden over bent, want dan kunnen wij daarvoor een goede oplossing zoeken. De meeste klachten die bij ons binnenkomen, hebben te maken met onderhoud of reparatie, de huurprijs, de huurbetaling en onze dienstverlening. In onze folder ‘Niet tevreden? Laat het ons weten!’ leest u hoe wij omgaan met klachten. U kunt de folder opvragen of downloaden via onze website www.elanwonen.nl.

Hoe vaak wordt een cv-ketel nagekeken?
Tegenwoordig worden cvketels niet meer 
ieder jaar nagekeken. Met onze installateurs 
hebben we afgesproken dat zij zorgen voor 
warmte en warmwater en dat zij er alles aan 
doen om dat te waarborgen. In de praktijk 
worden cvketels eens in de 18 à 24 maanden 
gecontroleerd.
Bij woningen die zijn uitgerust met een 
‘slimme ketel’ van de firma Bonarius ligt dat 
anders. Die cvketels worden namelijk op 
afstand gecontroleerd. Dat klinkt als tovenarij, 
maar dat is het niet. Door een speciaal 
communicatiesysteem is het mogelijk om het 
‘gedrag’ van de ketel op afstand uit te lezen. 
Om te beoordelen of een ketel onderhoud 
nodig heeft, is het dus niet meer nodig om 
deze ter plaatse te bekijken. 
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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 Hazepaterslaan).

Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u telefonisch melden 

tijdens de openingstijden via telefoonnummer 

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

servicedienst@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 

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

Regionale Geschillencommissie
Antwoordnummer 1872  2000 WC  Haarlem

Folders
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 

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! 

Telefoonnummer (023) 515 98 59.

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.                                     


