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Verantwoordelijkheid 
nemen? Vanzelfsprekend!
 

In 2009 stond het onderwerp ‘verantwoordelijkheid nemen’ centraal 

binnen onze organisatie. Dat dit aan het eind van het jaar ineens zo  

praktisch kon worden toegepast, hadden we niet verwacht. Op de 

pagina hiernaast leest u hoe een aantal bewoners van de Haarlemse 

Molenwijk spannende tijden beleefde rond de jaarwisseling.  

Door het vrijkomen van een giftige stof moesten alle gezinnen hun 

huis uit. Als u het nog niet in de media heeft gelezen, kan ik u  

alvast geruststellen: er raakte niemand gewond, en alle bewoners  

zijn inmiddels weer thuis … Een directeur beleeft in zo’n situatie  

ook spannende tijden. Je denkt op calamiteiten te zijn voorbereid,  

maar toch komen ze altijd onverwachts en net anders.

 

Vreemd genoeg zijn dit voor mij juist wel de tijden waarop ik trots 

ben op onze bemanning. Onze medewerkers hebben namelijk laten 

zien dat zij doen wat nodig is, wanneer het nodig is. Ze kwamen 

direct in actie. Diezelfde avond was er een hotel geregeld. Ze hielden 

bewoners goed op de hoogte. En ook de aannemer nam zijn verant-

woordelijkheid en stuurde mensen om het probleem aan te pakken.

 

De hele operatie vind ik een mooi voorbeeld van verantwoordelijk-

heid nemen. Dan doe je dus niet afgepast wat van je verwacht wordt. 

Je gaat een stap verder. En natuurlijk proberen we uit een dergelijke 

situatie wijze lessen te trekken. Wat ging goed en wat kon beter.  

De reacties van de bewoners waren wel tekenend: geschrokken,  

maar tevreden over de manier waarop Elan Wonen de situatie heeft 

aangepakt. Ook al was het voor hen op dat moment behelpen.

 

Zo ben ik bevestigd in wat ik eigenlijk al vermoedde: onze mede-

werkers zijn zich bewust van hun rol in de organisatie. Ze werken 

samen aan een steeds betere dienstverlening. Ze beseffen dat hun 

inzet bijdraagt aan een klant - 

gerichte organisatie en durven daarom meer 

te doen dan letterlijk in hun functie- 

omschrijving staat. Met deze instelling 

kunnen we samen iedere tegenslag 

te boven komen. Dat geeft mij 

vertrouwen in onze rol die wij, 

met hart voor de toekomst, 

willen spelen.

Grischa Lowinsky,

directeur
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Calamiteit in Molenwijk: bewoners in hotel!

Het zal je maar gebeuren, op last van de brandweer hals
overkop je huis uit moeten en voor kortere of langere periode 
verblijven in een hotel. Dat overkwam de bewoners van 
zestien woningen in Molenwijk.

Half december werden, na een kleine brand,  

zestien woningen in Molenwijk ontruimd. 

Het brandje ontstond toen bij werkzaamheden  

in de kruipruimte van een van de woningen  

per ongeluk een fikse hoeveelheid isolatieschuim 

vrijkwam. Hierdoor verspreidde zich blauw- 

zuurgas, dat schadelijk voor de gezondheid is. 

De bewoners van zeven huizen konden dezelfde 

dag weer terug naar hun huis. De andere Molenwij-

kers werden ondergebracht in Hotel Haarlem-Zuid. 

Deze bewoners keerden – op één na – nog voor de 

kerstdagen terug naar hun woningen. Helaas werd 

na een aantal dagen in twee van deze woningen 

weer een te hoge concentratie van andere schade-

lijke stoffen gemeten. Hiervoor werd een nieuw 

saneringsplan ontwikkeld en uitgevoerd en de 

bewoners van deze woningen werden wederom 

ondergebracht in het hotel. 

Weer veilig
Mark Joosten, projectleider bij Elan Wonen, was 

opgelucht toen de metingen eind januari goede 

waarden lieten zien. Mark: “GGD, brandweer en 

een gevaarlijkestoffenexpert gaven toen aan dat  

de situatie weer veilig was.”

Veel werk
Sinds de brand is er heel wat gebeurd in en onder 

de woningen. Tankwagens hebben een deel van 

het zand, inclusief het isolatiemateriaal, uit de 

kruipruimtes weggezogen. Hierna werd er weer 

nieuw zand ingespoten en een nieuwe isolatielaag 

aangebracht. Ook zijn de woningen grondig 

gereinigd en geventileerd. Medewerkers van diverse 

bedrijven hebben soms tot diep in de nacht 

doorgewerkt. 

Burenband versterkt
Mark Joosten heeft veel waardering voor het geduld 

en de manier waarop de bewoners zijn omgegaan 

met de ontstane situatie. Ook bewonerswoord-

voerder John Mens is hierover positief. John:  

“De onderlinge band van de bewoners aan de ene 

kant van de straat was al goed en die is door het 

incident nog beter geworden. Het leuke is dat zij nu 

ook een hechtere band hebben gekregen met hun 

overburen.” Dat mensen uit de wijk meeleefden 

met de gedupeerde Molenwijkers, bleek uit de vele 

bemoedigende en belangstellende gesprekjes. 

“Zelfs de caissière van de supermarkt vroeg laatst 

of ik al weer veilig in mijn huis zat”, aldus John.

Projectleider  
Mark Joosten ( l) 
en bewoners - 
woordvoerder
John Mens.
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Ouderen wonen beter en bewuster door 
Project Maatwerk
Hart voor de klant richt zich ook op ouderen. 

Ineke: “Ouderen wonen nog te vaak in een 

woning die niet echt voor hen geschikt is. 

Ze wonen te groot of in een huis met trappen. 

Elan Wonen helpt hen om na te denken over  

wat zij belangrijk vinden. Nu en in de toekomst. 

Zo organiseren we woonworkshops waarin 

deelnemers hun wensen op een rij zetten en de 

mogelijkheden bekijken op het gebied van wonen. 

We helpen ouderen dus om bewust te kiezen waar 

en hoe ze willen wonen.” 

Nooit meer van het kastje naar de muur …
Mensen zo effectief en efficiënt mogelijk helpen, 

daar draait het om bij Hart voor de klant. Dat 

betekent ook dat je als klant niet vaker hoeft te 

bellen dan nodig is om antwoord op een vraag  

te krijgen. “We werken aan het invoeren van een 

klantvolgsysteem”, vertelt Ineke. “Daarmee 

kunnen we ieder contactmoment dat we hebben, 

digitaal vastleggen. Van telefoontjes tot brieven, 

alles komt erin. Dat helpt onze afdelingen om 

beter van elkaar te weten waar de andere afdeling 

mee bezig is. Hiermee bedienen we onze klanten 

in de toekomst dus nog beter.”
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Ineke Ooteman, manager Woonzaken:  

“Mensen waren niet ontevreden met onze 

dienstverlening. Maar het kon nog wel beter, 

bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een verbou-

wing. Onze huurders hadden dan te maken 

met een ingewikkelde procedure die veel 

eenvoudiger kon. Bovendien moet die proce-

dure de wensen en het gemak van de huurders 

dienen, niet die van ons!”

Serviceabonnement gemoderniseerd
Een van de actiepunten was het vernieuwen van 

het serviceabonnement. Ineke: “Ons service- 

abonnement moest worden aangepast aan de 

eisen van deze tijd. Nieuwbouwwoningen hebben 

vaak bijzonderheden die je in oude huizen niet 

ziet: zoals bijvoorbeeld een modern ventilatie-

systeem waarvan de filters na verloop van tijd 

moeten worden vervangen. Dit zat voorheen niet 

in het pakket van het serviceabonnement. Daarom 

hebben we dat nu flink uitgebreid.”

Hart voor de klant
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Kan ik dat ook online doen?
De communicatie aan de telefoon, per brief en 

aan de balie wordt dus gestroomlijnd. Maar ook 

de website van Elan Wonen wordt interactiever  

en uitgebreider. “Een reparatie melden en een 

afspraak hiervoor maken, of even opzoeken hoe  

je de cv-installatie kunt bijvullen. Nu kan dat nog 

niet via elanwonen.nl. Daar gaan we verandering 

in brengen. In de toekomst kunnen bewoners 

veel meer dingen gewoon via onze website 

regelen.”

Niet de grootste, wel de beste: een 8 gemiddeld!
De plannen van Hart voor de klant blijven ook in 

de toekomst ambitieus. Ineke: “Ieder jaar wordt 

onze dienstverlening onderzocht door KWH.  

Dat is een organisatie die de kwaliteit van woning-

corporaties onderzoekt. En we doen het al heel 

goed! Maar we leggen de lat nóg hoger. We willen 

op alle onderdelen een 8 halen. Scoren we lager 

op een onderdeel, dan werken we er meteen aan 

om dat punt het jaar erop op te schroeven. Dat is 

een ambitieus doel, maar zeker haalbaar. Ons 

hart zit namelijk op de juiste plaats: bij de klant!”

Hart voor de klant In 2008 begon Elan Wonen met het uitvoeren van een nieuw beleidsplan. Een van de onderdelen 
daarvan was Hart voor de klant. Daarin staan mooie doelen: als klant van Elan Wonen voelt u 
zich gehoord, begrepen en geholpen. U krijgt duidelijke antwoorden en weet wat u kunt verwachten. 
Afspraak is afspraak. U hoeft uw verhaal maar één keer te vertellen. Medewerkers van Elan Wonen 
zijn vriendelijk en laten zien dat ze bereid zijn een stapje extra voor u te zetten. Nu, anderhalf jaar 
later, zijn we al flink op weg om die doelen te behalen. Ineke Ooteman is manager Woonzaken bij  
Elan Wonen en vertelt hoe we ervoor staan.
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Dubbel cadeau
Anga Velthuizen, bedrijfsleider van de Voedsel-

bank Haarlem e.o. is verrast door het nuttige 

cadeau van Elan Wonen. Anga: “Wassen met de 

ECOWASBAL spaart niet alleen het milieu, het is 

ook een besparing voor de portemonnee! Want 

met deze bal kan circa duizend keer worden 

gewassen. Onze klanten hoeven dus heel lang 

geen wasmiddel te kopen. Een dubbel cadeau 

dus eigenlijk.”

Meer aanvragen
Het afgelopen jaar is het aantal verzoeken om  

in aanmerking te komen voor een voedselpakket 

gestegen. Anga: “Deze stijgende lijn zet niet 

alleen in Haarlem door, maar ook landelijk. 

Donaties en giften in welke vorm dan ook blijven 

dus hard nodig.” 

Meer weten?
Voor meer informatie over de ECOWASBAL  

kunt u kijken op www.ecowasbal.nl.

Op www.voedselbankhaarlem.nl vindt u meer 

informatie over de Voedselbank.

ECOWASBAL voor klanten 
Voedselbank Haarlem e.o. 

Al een paar jaar sturen wij onze relaties geen kerstkaart en/of relatie
geschenk meer. Wij besteden het geld dat daarmee wordt uitgespaard aan een  
goed doel. In 2009 is ervoor gekozen alle klanten van de Voedselbank Haarlem e.o.  
de ECOWASBAL te schenken.

Goed doel!

Belletje lellen voor straatschoonmaakdag
Op zaterdag 6 februari wist bewoonster Saskia Droog 

de jeugd aan te sporen tot ‘legaal’ belletje lellen in de 

A.C. Krusemanstraat in Haarlem. Waarom? 

Om bewoners te vragen mee te helpen de straat 

schoon te maken, maar vooral schoon te houden.

 

Maar liefst achttien bewoners gaven gehoor aan 

deze oproep, waarna jong en oud gezamenlijk met 

bezems en stoffer en blik aan de gang gingen. Het is 

de bedoeling dat de straatschoonmaakdag op iedere 

eerste zaterdag van de maand ritueel wordt.



Haarlem
De Archipel
aan de Spaarndamseweg met 
uitzicht over het Spaarne

■ 76 appartementen   
■ 2 penthouses
■ 18 eengezinswoningen
■ parkeerkelder voor 39 parkeerplaatsen
■ energielabel A
■ huurprijs vrije sector vanaf f 840,-
■ oplevering: medio 2010

Haarlem
Nederlandlaan
energiezuinige woningen 
in Europawijk

■ 80 appartementen in 2 woonblokken
■ 2 parkeergarages onder maaiveld
■ energielabel A++
■ huurprijs vrije sector vanaf f 700,-
■ oplevering: medio 2010

Elan Wonen geeft je de ruimte…
ook in vrije sector woningen!

■ vier- en vijfkamereengezinswoningen
■ zonnige tuinen
■ loopafstand van centrum
■ energielabel B
■ huurprijs vrije sector vanaf f 930,-

Heemstede
Provinciënwijk
gerenoveerde woningen met 
nieuwbouwkwaliteit

IJmuiden
De Komeet
comfortabel wonen in hartje IJmuiden

■ 60 appartementen 
■ parkeerkelder voor 60 parkeerplaatsen
■ gezamenlijke daktuin
■ energielabel A
■ huurprijs vrije sector vanaf f 780,-

Heeft u interesse?
Bel onze afdeling Wonen,
telefoon (023) 515 98 90,
of kijk op onze website
www.elanwonen.nl.

elnw_bewonersblad_adv_0310  09-03-2010  15:32  Pagina 1

Belletje lellen voor straatschoonmaakdag
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Maar liefst dertien trouwe huurders kwamen eind vorig jaar op de koffie 
bij Elan Wonen, omdat zij al vijftig jaar in hetzelfde huis wonen. Directeur 
Grischa Lowinsky blikte met hen terug op het jaar 1959. Het jaar waarin de 
Velsertunnel werd geopend, de aardgasbel in Slochteren is ontdekt en de enorme 
ruimtevaartwedloop tussen de Russen en Amerikanen van start ging. Een verslag  
van de ochtend.

Koffie met gebak voor trouwe klanten

Grischa: “In 1959 was de eerste voetbalwedstrijd 

op televisie te zien, in zwart-wit. Lang niet ieder-

een had een televisie, dus mensen gingen bij elkaar 

kijken. Ajax won toen met 5-0 van Feyenoord. 

Zelf was ik een jaar of zeven. Elvis Presley en Paul 

Anka waren populair. In de bioscoop draaiden Ben 

Hur en Some like it hot. Ook al is er sindsdien 

veel veranderd, u bleef in dezelfde woning wonen. 

We zijn trots op klanten die met plezier ergens 

wonen. Uw contacten met nieuwkomers zijn 

waardevol en maken de buurt aantrekkelijker.”

Dezelfde achterom 
In 1959 verhuisde Ans van Steijn-Toledo van 

Haemstedeplein 30 naar nummer 37 in Heem-

stede. “Op nummer 30 ben ik samen met mijn 

vier broers opgegroeid. Ik gebruik nu al 74 jaar 

dezelfde achterom! Op nummer 37 woonde de 

heer Beijk met zijn ouders en later met inwoners. 

Op 24-jarige leeftijd ben ik samen met mijn man 

bij hem gaan wonen. Ik werd hoofdhuurder en 

zorgde voor de heer Beijk. Na de geboorte van 

mijn tweede kind is hij verhuisd om ons meer 

ruimte te geven. Als dank voor de goede zorgen.” 

Vijftig jaar goede buren 
Maar liefst zes trouwe huurders wonen in  

De Glip in Heemstede. Mevrouw Coblens-Smit  

en mevrouw Beunder uit de Thorbeckelaan zijn  

al vijftig jaar goede buren. “Alles was nieuw, 

er kwamen allemaal jonge gezinnen wonen.  

De kinderen groeiden met elkaar op. Als huis-

vrouw en moeder had je weinig tijd om bij elkaar 

koffie te drinken. Af en toe kaartten we ’s avonds 

Een onderonsje met de directeur.
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in het weekend.” Mevrouw Beunder beaamt dat 

ze het altijd druk hadden. “Alles met de hand 

wassen. De wasmachine is zo’n geweldige uit-

vinding! Nu eten de buurvrouw en ik wel eens 

bij elkaar en we spelen elke zaterdag Canasta, 

samen met een andere mevrouw uit de buurt. 

We hebben elkaars sleutel en helpen elkaar als 

het nodig is.” Mevrouw De Vries is een echte 

Heemsteedse, maar ze woonde tussendoor kort 

in Amsterdam. “Toen ik met mijn man en kind 

terug wilde naar Heemstede, kregen we geen 

woning meer. Gelukkig zochten vrienden van ons 

een vertrouwd gezin om bij hun invalide vader 

in te wonen en hem te verzorgen. Zo kwamen 

wij in de Thorbeckelaan terecht. Vroeger vierden 

we als woonblok samen sinterklaas. In de winter 

lieten we de binnentuin onder water lopen, zodat 

alle kinderen konden schaatsen.” 

Meester S. van Houtenstraat 
Mevrouw Van der Putten wilde haar huur woning 

in de Meester S. van Houtenstraat destijds graag 

kopen. “Maar dat kon alleen als ons hele rijtje 

wilde kopen. Dat ging niet door. Wij woonden er 

met vijf kinderen en later kwam mijn vader bij 

ons inwonen. Het is hier nog steeds heel prettig 

wonen. Aan mijn kant wonen nog veel dezelfde 

mensen, maar ook de nieuwe buurtbewoners  

zijn aardig.” Ook Corrie van der Linden woont  

met plezier in de Meester S. van Houtenstraat. 

“Voordat het zover was, hebben we zes jaar bij 

mijn moeder ingewoond. We waren heel blij met 

onze eigen woning. Ik wil er graag blijven, want 

ik vind het heerlijk om een tuintje te hebben.”  

Ze is hier samen met bijna-buurvrouw Bep  

Neeskens van de Thorbeckelaan. “Ik was eerst 

helemaal niet zo blij met de woning. Ik kwam  

uit het centrum van Heemstede en De Glip lag 

destijds een beetje afgelegen. Achter de weilanden 

en bossen. Toen ik er eenmaal woonde, was 

het over, want met al die gezinnen was het erg 

gezellig.”

Connecties 
Te lang woonde mevrouw Hogenstein met haar 

man en vijf kinderen in een onbewoonbaar verklaarde 

woning in Heemstede. “Toen voor ons het huis aan 

de Molenwerfslaan vrijkwam, hadden we één week 

om alles op te knappen en te verhuizen. We wisten 

ook nog niets van de buurt, maar het beviel ons er 

al snel prima.” Wim en Gerda Bouw kwamen via 

connecties bij de Nederlandse Spoorwegen aan hun 

huis in de Gijsbrecht van Aemstelstraat in Haarlem. 

Wim: “We woonden in Apeldoorn, maar ik werkte 

bij de NS in Haarlem. Na drie jaar op-en-neer 

reizen, vond een bevriende vertegenwoordiger van 

de NS het genoeg. Hij regelde voor ons een woning 

en alles eromheen. We waren dolblij!” 

Woningruil 
Ruilen van woningen gebeurde regelmatig in die 

tijd. Zo kreeg Coby Barnhoorn haar woning in de 

Van Moerkerkenstraat in Haarlem. “Mijn moeder 

had een woning in de Spaarnhovenstraat, maar we 

vonden Delftwijk zo mooi. Daarom ruilde mijn  

moeder haar woning voor onze huidige woning.  

Ze liet de woning op naam van mijn man zetten, 

zodat wij er nooit uit hoefden. Zelf kreeg zij een 

inwoonvergunning om bij ons te komen wonen.” 

Mevrouw Kooij ruilde haar oude woning in voor een 

mooier huis aan de Van Baerlestraat in Haarlem. 

“Eerst woonden we naast de kolenboer en was onze 

tuin altijd pikzwart. We kregen een officieel bewijs 

van de ruil, dat heb ik nog bewaard.” Marly Beek van 

de Zuidertuindorpslaan in Haarlem weet nog goed 

dat zij geen vergunning kregen om in het huis van 

haar moeder te blijven. “Ik woonde met mijn man 

en baby bij mijn moeder in, maar zij ging verhuizen. 

Het Centraal Bureau Huisvesting kwam langs en 

oordeelde dat wij recht hadden op een driekamerflat 

in Schalkwijk. Wij wilden niet naar een flat.  

Gelukkig woonde één straat verderop een groot 

gezin dat graag in het huis van mijn moeder wilde 

wonen. Met de hulp van mijn vaders contacten bij 

de gemeente hebben we toen met hen geruild.”

‘We hebben elkaars sleutel en 
helpen elkaar als het nodig is.’

9
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Besparen op uw energieverbruik kan u per jaar 
honderden euro’s schelen. Bovendien is het 
goed voor het milieu. Maar hoe kunt u dat het 
beste aanpakken? Beter Peter is een digitale 
energiebespaarcoach, die u helpt om energie 
te besparen op een manier die bij ú past.

Hoe schakelt u coach Peter in?
Meld u aan. Ga naar www.beterpeter.nl en meld u 

aan. Dan begint het gesprek met Peter. Hij stelt 

u dan een aantal vragen. Bijvoorbeeld over uw 

woonsituatie. 

Maak uw actieplan. Peter laat u meteen weten 

welke bespaaracties bij u het meeste opleveren. 

Daarna kunt u de drie tot vijf acties kiezen die  

het beste bij u passen. Bepaal dan wat u wilt en 

kunt besparen, met Peters advies. En klaar is  

uw actieplan!

We leven in het digitale tijdperk. De computer en het internet zijn 

niet meer weg te denken uit onze samenleving. Huurwoningen 

worden vanaf november 2009 per e-mail aan een woningzoekende 

aangeboden. Tot dan toe gebeurde dat per brief. Door het digitaal 

aanbieden zijn woningzoekenden sneller op de hoogte en  

kunnen ook sneller reageren. Heeft u geen e-mail, dan krijgt u het 

woningaanbod voortaan telefonisch te horen.

Elan Wonen vindt het prettig als u via een automa-

tisch incasso de huur betaalt. U kunt zelf bepalen 

op welke dag u dat het beste uitkomt. U kunt kie-

zen uit de 1e, de 5e, de 10e of de 15e van de maand. 

Ieder jaar verloten wij drie keer één maand gratis 

huur onder de huurders die automatisch betalen. 

Het gaat dan om de ‘kale’ huur. Voorwaarde is wel 

dat wij iedere maand probleemloos de huur van 

uw rekening hebben kunnen afschrijven.  

Aan de slag! Nu nog even bevestigen en dan gaat 

u zelf met uw acties aan de slag. Het komende 

jaar herinnert Peter u regelmatig aan uw actieplan 

en vraagt hoe het ermee gaat. En Peter gaat u ook 

coachen, om uw doel echt te bereiken. Zodat u  

na een jaar al snel die 150 euro bespaard heeft!

Alleen via de computer
Beter Peter werkt via internet. Heeft u geen 

computer met internet? Dan kunt u geen gebruik 

van deze methode maken. Wilt u toch graag 

energiebespaartips ontvangen? Lees dan goed 

onze rubriek Info & Tips. Regelmatig plaatsen wij 

tips over het besparen van energie.

Meer weten over het digitaal aanbieden van 

woningen? Kijk op www.elanwonen.nl of bel 

onze afdeling Wonen (023) 515 98 91. 

Ook op de site www.mijnwoonservice.nl 

vindt u hierover informatie.

Wie weet, wordt u een van de drie gelukkigen!

Wilt u overstappen op een automatisch incasso? 

Neem dan contact op met onze afdeling Huur-

administratie, telefoonnummer (023) 515 98 59, 

keuzetoets 2.

Kijk voor meer informatie in onze folder ‘De huur 

betalen’. De folder is verkrijgbaar op ons kantoor of 

te downloaden via onze website www.elanwonen.nl.

Woningaanbod ZuidKennemerland
voortaan digitaal of per telefoon

Bespaart u al energie met behulp van Beter Peter?

Maak kans op één maand gratis huur!
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Zo was het... 
  90 jaar geleden

Mevrouw Does woont 

al negentig jaar in 

De Genestetstraat 6 in Haarlem. 

Zij is een energieke dame, die al die jaren 

geen moment stil heeft gezeten. “Toen ik bijna 

drie werd, zijn we hier komen wonen. Ik kom uit 

een gezin met zeven kinderen. Maar de oudste 

was het huis al uit toen we hier in De Genestet-

straat kwamen wonen. Dat was in 1920.” 

Herinneringen
Mevrouw Does heeft mooie herinneringen aan 

haar jeugd in het huis. “Het was heel gezellig”, 

vertelt ze. “Er waren altijd vriendjes en vriendin-

netjes over de vloer. Vaak gingen we in de wei-

landen slootje springen, met een grote stok. 

Dat was leuk.” Schalkwijk was er toen nog niet. 

Rondom de buurt van mevrouw Does stonden 

nog veel boerderijen met weilanden. “Mijn vader 

had een grammofoonplatenspeler en spaarde 

om nieuwe platen te kopen.

Klassieke muziek voor hemzelf en populaire 

meezingers voor ons. De Jantjes bijvoorbeeld.  

’s Avonds werd er bij ons altijd gezongen, zo rond 

het schemeruurtje. Dat was steeds heel gezellig.”

Druk
Vroeger was er dus genoeg te doen. Maar nu 

verveelt mevrouw Does zich ook niet. “Ik heb het 

zo druk dat ik niet eens meer aan orgelspelen toe 

kom!” In de kamer staat een mooie Solina. “Iedere 

woensdag oefen ik met mijn koor ‘Zanglust’. Daar 

treden we ieder jaar mee op.” Ook maakt zij graag 

poppen en poppenkleding. Laatst nog heeft ze een 

stel poppen gemaakt voor gehandicapte kinderen 

in de buurt. “Daar waren zij dolbij mee en ik vind 

het gewoon heel leuk om te doen!” 

Aan de muur hangen prachtige zelfgemaakte 

aquarellen. “Ook heb ik Esperanto en Engels leren 

spreken. Nee, ik zit echt niet stil, hoor!”

Plezier
Nooit heeft mevrouw Does gedacht om weg te 

gaan uit haar huisje. “Nee, waarom zou ik? Ik heb 

hier altijd met veel plezier gewoond. Vroeger was 

het hier natuurlijk wel anders. Je had geen auto’s, 

dus de kinderen konden veel makkelijker op straat 

spelen. En je zat hier toen zowat op het platteland. 

Nu is de stad eromheen gegroeid, maar toch blijft 

het een fijne buurt en een fijn huis. Ik blijf hier 

voor altijd met veel plezier wonen!”

Bespaart u al energie met behulp van Beter Peter?
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“Ook voordat ik bij Casca werkte, was ik altijd 

bezig met het organiseren van dingen. Festivals, 

feesten, skate-evenementen. Toen was ik nog 

helemaal niet van plan daar ook mijn werk van 

te maken.” Mike lacht en zegt: “Nota bene mijn 

moeder zei eens: ‘Je moet daar eens iets mee 

gaan doen.’ Ook daarom zit ik hier prima op 

mijn plek. Van Casca krijg ik de ruimte om 

dingen te organiseren waarvan ik denk: daar 

heeft de hele wijk wat aan. Je kunt als jongeren-

werker eigenlijk het jezelf best gemakkelijk 

maken, als je dat wilt. Als je de jongeren vraagt: 

‘Wat willen jullie dat ik voor jullie regel?’ Goeie 

kans dat ze alleen een plek willen waar ze 

kunnen blowen en tafelvoetballen.  

Tja. Maar daar heeft niemand wat aan. Je moet 

rekening houden met wat de jongeren willen, 

natuurlijk. Maar je moet ook nadenken over wat 

het belang voor Heemstede is als gemeenschap. 

En met een project als Kijk in de Wijk 

probeer ik ook de mensen in de 

buurt wat meer naar elkaar toe te 

trekken. Het is niet alleen een kwestie 

van de jongeren bezighouden.”

Kijk in de Wijk
Twee jaar geleden startte Casca samen met  

Elan Wonen het project Kijk in de Wijk. Tien 

dagen lang worden activiteiten en spelletjes 

georganiseerd, midden in de wijk. Mike: “Het 

eerste idee dat ik had bij Kijk in de Wijk, was 

heel simpel. Bel eens aan bij je buren en vraag 

of ze buiten komen spelen. Dat is eigenlijk alles. 

Maar daar bleef het niet bij, het idee werd 

steeds groter. Aanbellen werd flyeren. Buiten-

spelen werd een voetbaltoernooi, tai-chiën, 

stoepkrijten, plantjes planten, theemiddag, 

volleybal en nog meer. Straten zetten we af. 

Alles om de mensen naar buiten te krijgen en in 

contact te brengen met elkaar. Je steekt uiter-

aard in op de jongeren, want die ouders komen 

er vanzelf wel achteraan. En dat is precies de 

bedoeling. Ik vind het wel grappig als ik een 

vader hoor zeggen: ‘Leuk voor de kinderen dit, 

Mike! Top gedaan!’ Terwijl ze zelf superfanatiek 

aan het volleyballen zijn tegen andere vaders …  

Dan denk ik: ja, ja, voor de kinderen.” Maar het 

doel is serieus. “Het mooie is: na zo’n dag 

verandert er iets. Mensen hebben elkaar leren 

kennen, gaan elkaar ineens groeten op straat. 

Een anonieme forensenwijk wordt zo steeds 

meer een hechte buurt. 

Mijn ideaalbeeld? Het liefst zie ik dat Kijk in de 

Wijk, helemaal overbodig wordt, omdat kinderen 

én ouders zelf bij elkaar gaan aanbellen en 

zeggen: ‘Morgen houden we een voetbaltoer-

nooitje op het plein. Doen jullie mee?’”

Kennismaking
met Mike Doodeman

Mike Doodeman werkt al elf jaar vol passie als sociaal cultureel jongerenwerker bij Casca in Heemstede. 
Hij is de drijvende kracht geweest achter de prachtige faciliteiten die Casca nu heeft voor de jongeren 
in Heemstede. Samen met Elan Wonen organiseert hij ieder jaar Kijk in de Wijk. Met enthousiasme 
vertelt hij over zijn werk in de wijken en zijn dromen voor de toekomst.

‘Wat willen jullie dat ik  
     voor jullie regel?’
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Provinciënwijk 
“Dit jaar is de Provinciënwijk aan de beurt. 

Ik zou gek zijn als ik het niet deed. Elan Wonen 

heeft de eengezinswoningen in deze wijk onlangs 

totaal gerenoveerd. Er wonen veel nieuwe mensen. 

Die wijk is net klaar. We hebben laatst speciaal een 

bewonersbijeenkomst gehouden. Daar kwamen 

prachtige ideeën uit: iedere flat maakt zijn eigen 

kunstwerk, een galeriehouder in de buurt jureert. 

We gaan de wijk opfleuren met bloemen. 

De gemeente heeft al toegezegd dat we bloeiende 

planten mogen zetten in de wijk. Want ja, een flat 

heeft geen tuin, dus dat is natuurlijk prachtig. 

En Elan Wonen organiseert op 24 juni een gezellig 

feest om de renovatieperiode af te sluiten. Ook 

gaan we samen het WK voetbal kijken. Op de eerste 

dag van Kijk in de Wijk speelt Oranje zijn eerste 

wedstrijd. Op de laatste dag van Kijk in de Wijk 

is zijn derde (en hopelijk niet laatste) wedstrijd!”

Interview
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Planmatig onderhoud 2010

Rayon Haarlem-Zuid/Oost
Woonopzichter: Fred Beekhuizen
Telefoonnummer (023) 515 98 42

Forelstraat
 Schilderwerk
 Reinigen galerij
 Herbestemming containerruimte

Briandlaan
 Herstellen gevelvoegwerk
  Vervangen kozijnen verbindingsgang tussen 
Meerwijk 1 en 2

Gouwstraat (garages 49 A t/m D)
 Vernieuwen dakbedekking garages 

Bernadottelaan, Bertha von Süttnerstraat, 
Elsa Brändströmstraat
  Vervangen dilatatievoegen galerijvloer  
en balkonvloer
 Herbestemming containerruimte

Denemarkenstraat, Noorwegenstraat,  
Zwedenstraat
 Schilderwerk 
 Reinigen kunststof kozijnen

Albert Schweitzerlaan, Florence Nightingale-
straat, Aletta Jacobsstraat, Cornelia de Lange-
straat
 Herbestemming containerruimte
 Schilderwerk
 Reinigen galerij 

Rayon Haarlem-Noord/West
Woonopzichter: Dietmar Schäfer
Telefoonnummer: (023) 515 98 34

Aagje Dekenstraat, Amsterdamstraat, 
Feithstraat, Jacob Geelstraat, Lootsstraat, 
Nagtzaamplein, Nagtzaamstraat, Staringstraat, 
Van Berensteynstraat, Zomerkade
 Schilderwerk (bergingen)

A.C. Krusemanstraat, Doctor Schaepmanstraat, 
Prins Bernhardlaan, Van Zeggelenplein
 Schilderwerk (voordeuren, bergingsdeuren)

Bijdorplaan
 Vervangen dakbedekking garages

Bellamystraat, Hofdijkstraat, Kinkerstraat
 Schilderwerk (bergingen, voordeuren)  
 Reinigen kunststof kozijnen

Allanstraat, Ampzingstraat, Karel van Mander-
straat, Schreveliusstraat
 Schilderwerk

Bromostraat, Indischestraat, Weltevredenstraat, 
Weltevredenplein
 Schilderwerk

Witte van Haemstedelaan
 Schilderwerk

Rayon Heemstede/ Molenwijk
Woonopzichter: Mark Glas
Telefoonnummer: (023) 515 98 46

Bergvennen, Brammershoop
 Herbestemming containerruimte

Rijnlaan
 Schilderwerk (bergingen)

Korhoenlaan
  Schilderwerk (deurkozijn voordeur, 
bergingsdeur)

Kemphaanlaan, Tapuitenplein
 Schilderwerk

Overijssellaan, Provinciënlaan, Zeelandlaan
 Schilderwerk (liftopbouw)

Von Brücken Focklaan
 Schilderwerk

Joke Smitlaan, Mina Druckerhof, Marga Klompé-
laan, Roosje Voslaan, Aletta Jacobslaan, 
Jos Gemmekeweg, Haya van Somerenpad
 Schilderwerk 
 Reinigen kunststof kozijnen

Van Merlenlaan
 Schilderwerk
  Diverse bouwkundige aanpassingen

Cruquiusweg
 Vervangen diverse kozijnen

Poelgeest, Westeinde
 Schilderwerk

In 2010 hebben wij diverse onderhoudswerkzaamheden gepland. 
De grotere werkzaamheden staan hieronder op een rijtje. Zodra de startdatum van de werk zaam
heden bekend is, ontvangen de betreffende bewoners van ons een brief met nadere informatie.



Leo Plaat zorgt al sinds 1990 voor een sneeuwvrije  
en nette flat aan de Albert Schweitzerlaan in Haarlem. 
Sinds kort krijgt hij hierbij hulp van de andere  
bewoners. 

“Vroeger stond ik bij de eerste sneeuwvlok de stoep al te 

vegen. Het werkte aanstekelijk: een paar jaar geleden 

begon mijn bovenbuurman Frans me te helpen. En later 

kwam Geert-Jan er ook bij. Nu is dat uitgegroeid tot een 

heel clubje sneeuwvegers, dat samen onze flat veilig en 

netjes houdt!”

Sneeuwcorvee
“Ik vind het erg leuk om te doen, die stoep schoonvegen. 

Maar dit jaar heeft het al zo veel gesneeuwd dat de dames 

in de flat zeiden: ‘Dat kan echt niet meer, Leo.’ De be-

wonerscommissie heeft toen alle flatbewoners een brief 

gestuurd met de vraag: wie doet ermee aan sneeuwcorvee? 

Vijf mensen hebben gereageerd.” Leo coördineert de 

corvee. “Als het heeft gesneeuwd, bel ik één of twee mensen 

op, zij gaan vervolgens sneeuw ruimen.” Ik houd in de 

gaten dat iedereen aan de beurt komt. Dat komt 

niet zo nauw. Als de ene een keer niet kan of zich niet 

lekker voelt, geen punt. Dan 

gaat er een ander. Het gaat 

erom dat iedereen zo zijn 

steentje kan bijdragen.”

Bloembak
“Hier op de hoek parkeerden 

mensen hun auto wel eens  

op de stoep. Op zich niet erg, 

maar soms kon je bijna niet 

meer uit parkeren. Daar komen 

ongelukken van. Dus bedacht  

ik om daar een mooie stenen 

bloembak neer te zetten.

Dat fleurt de boel op en zorgt er meteen voor dat je niet 

op de stoep kunt parkeren! Ik bracht het bij de wijkraad 

in. Binnen een paar weken was het geregeld! De gemeente 

heeft de bloembak gratis geplaatst. Elan Wonen betaalt 

de planten en wij houden de bak bij! Mooi geregeld, toch?”

Putschep
In de herfst zitten de putten rond de flat vaak vol met 

bladeren. Het regenwater kan dan niet weg. “Het water 

staat dan bijna tot je enkels, als je bij je auto moet 

komen”, zegt Leo. “Aan Elan Wonen hebben we een 

putschep gevraagd, zodat we de put zelf kunnen leeg-

halen. Als je de gemeente belt, komen ze heus wel die 

put leegscheppen, hoor. Maar weet je wat dat ze kost? 

Da’s toch zonde. Wij werken toch niet meer, we kunnen 

het net zo goed zelf doen.”

Waardering
Leo en de heren krijgen veel waardering voor al hun 

inspanningen. “De flatbewoners zijn blij met hun werk. 

Sommigen zeggen niks, maar dat hoeft ook niet. Ik ben  

al tevreden als ze hun heup niet breken als ze naar de 

afvalcontainer lopen”, lacht hij.

In de spotlight    

Bijzondere bewoners uitgelicht

Leo Plaat (tweede van rechts) 

met drie helpers.
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16 Al 25 jaar wonen Cees en Henriëtte van der Horst aan de Baden Powellstraat 
in Haarlem. Hun huis hangt vol met prachtige aquarellen die Cees sinds de 
jaren zeventig maakte. Tot twee jaar geleden gaf hij les aan huis en schilderde 
hij zelf nog. Hij vindt het jammer dat dat nu niet meer gaat. “Ik heb parkinson. 
Daardoor lukt het me gewoon niet meer om te schilderen.” Met liefde en 
heimwee kijkt het stel terug op de jaren dat leerlingen bij hen over de vloer 
kwamen. Graag geven ze een rondleiding door hun bijzondere huis.

Cees: “Om te leren schilderen, moet je eerst 

leren kijken. Kijken en de wereld om je heen op je 

af laten komen. Als je aandacht hebt voor dat wat 

er om je heen gebeurt, begin je het pas echt te 

zien.” Henriëtte: “Het mooie van aquarellen is 

dat iedereen er zijn eigen ding in kan zien. Je 

kunt erin lopen, je ziel erin kwijt. Je komt ervan 

tot rust.” Met een lach voegt ze eraan toe: “Het is 

te koop, hoor. Als jullie bij Elan Wonen nog eens 

een mooi schilderij zoeken voor op jullie kantoor, 

kom dan maar eens langs!”

Henriëtte en Cees van der Horst, Baden Powellstra
at in

 H
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Even binnenkijken bij...
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Cees: “Hier kun je een kathedraal in zien. Sommige mensen 

zien er een bos in. De kleine mensen geven het een gevoel 

van grootsheid mee. Voor mij staat dit schilderij voor de 

nietigheid van de mens, in vergelijking met de enorme wereld 

om ons heen. Met dat idee begin je niet te schilderen. Maar 

halverwege sluipt dat erin. Dan krijgt het doek richting, een 

doel. Ik heb het rond 1980 gemaakt, in tempera. Dat is een 

verfsoort die ik zelf maakte. Het is een mengsel van ei, lijnolie 

en pigment.”

Henriëtte: “Dit is een van de eerste aquarellen die mijn man 

maakte. Geschilderd op vakantie in Duitsland. Ik weet het nog 

goed. We zaten in de stralende zon, gezellig op een bankje de 

brughuisjes te schilderen. Heerlijk. Dat was in 1978.”

Cees: “Deze lamp heb ik vorig 

jaar zelf aangepast. Eerst had ik 

maar een helft. Zo gekocht bij 

de Gamma. Maar de lamp gaf te 

weinig licht, ik kon er niet goed 

bij lezen of tekenen. Toen heb ik 

een tweede gekocht en deze aan 

de eerste vastgemaakt. Nu geeft 

de lamp mooi licht. Ik heb er 

iets eigens van gemaakt.”  

Er zitten trouwens spaarlampen 

in, merkt hij snel op. “Dus hij 

verbruikt niet veel stroom.”

Als Cees schilderles gaf, was Henriëtte altijd in de buurt.  

“Zij zorgde meer voor het sociale aspect. Koffie halen, een praatje 

maken. Maar ze heeft ook een goede kijk op de schilderijen van  

de mensen die ik lesgaf. Zij gaf vaak goede tips. We deden het  

echt samen.”

Henriëtte: “Jaren geleden kwamen we 

bij de kristalafdeling van het Van der 

Tochtmuseum. Prachtig! Sindsdien 

ben ik er helemaal ‘waus’ van. In de 

loop van de jaren heb ik meer prachtig 

glaswerk verzameld. Vooral uit 

Joegoslavië. Ik kan daar ontzettend 

van genieten. Zo knap hoe ze dat 

gemaakt hebben, ik krijg er gewoon 

geen genoeg van!”



Elan Wonen behoudt het KWHHuurlabel voor het 
zesde jaar. Met dank aan alle huurders die de vragen 
lijst van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties 
Huursector (KWH) hebben ingevuld. Maar natuurlijk 
ook dankzij de inzet van alle medewerkers van  
Elan Wonen.

Vorig najaar kreeg een aantal van onze huurders weer  

een vragenlijst van het KWH in de brievenbus. Zo kwamen  

we te weten wat huurders van de dienstverlening van  

Elan Wonen vinden. En op welke punten wij die kunnen 

verbeteren.

Een ruime voldoende dus op alle punten! Maar ons doel 

is op alle punten op een 8 of hoger uit te komen. We gaan 

dus druk aan de slag om alle adviezen te verwerken in een 

verbeterplan. Zo willen we u in de komende tijd nog beter 

van dienst zijn!

Huiselijk geweld komt in onze samenleving te vaak voor. 

Jaarlijks worden ongeveer 107.000 kinderen mishandeld. 

Slechts 50.000 gevallen worden gemeld. Bovendien is 

een grote groep kinderen getuige van huiselijk geweld. 

Zij vertonen vaak dezelfde emotionele problemen als 

lichamelijk mishandelde kinderen. Naast kinderen zijn 

ook senioren vaak doelwit. Minstens één op de twintig 

ouderen wordt mishandeld. Dat komt neer op 130.000 

gevallen per jaar. Experts vermoeden dat dit slechts het 

topje van de ijsberg is.

Elan Wonen ontwikkelde in samenwerking met RAAK 

(Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) 

speciaal voor woningcorporaties de handreiking Signaleren 

en melden huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Deze handreiking is ontwikkeld voor alle woningcorporaties 

die adequaat willen bijdragen aan het terugdringen van 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij biedt een 

procedure voor het signaleren van huiselijk geweld  

en kindermishandeling en beschrijft een protocol dat 

woningcorporaties voor de eigen organisatie kunnen 

invoeren en continueren. Ter ondersteuning van het 

protocol is hiervoor voor woningcorporaties een training 

ontwikkeld.

Huurders belonen 
Elan Wonen met een 
ruime voldoende!
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Signaleren en melden huiselijk geweld 
en kindermishandeling
Handreiking voor woningcorporaties

De uitslag:

Corporatie bellen: 7,5

Woning veranderen: 7,3

Woning onderhouden: 7,6

Klachten afhandelen: 6,8

Woning verlaten: 8,5

Signaleren en melden huiselijk geweld 
en kindermishandeling
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Wijkbudget goed besteed in 2009

In overleg met Elan Wonen is het budget in een aantal gevallen iets overschreden. Soms is een deel van 

het budget gebruikt, soms is het budget voor twee jaar gebruikt. Een aantal bewonerscommissies heeft 

het wijkbudget niet benut. In 2010 kunnen alle bewonerscommissies weer nieuwe plannen indienen.

Bewonerscommissie Goedgekeurde voorstellen  Budget (€)  Besteed (€)

Vondelkwartier  Brandmelders voor alle bewoners   1.425,-   1.487,-

Delftwijk  Boottocht voor alle bewoners   885,-   1.872.-

Kleverpark  Buurtbarbecue, bloembakken, straatveegdag, plantjes,  

  glühwein oud & nieuw   1.455,-   1.345,-

Centrum-West A  Bomen en planten tuin Bijdorplaan   940,-   940,-

Centrum-West B  Strooiwagen en banketstaven voor bewoners   500,-   470,-

Zuid-West A  Bloembakken    500,-   235,-

Zuid-West B     960,-  0,-

Amsterdamsebuurt  Kerstboom, eindejaarsattentie   2.115,-   2.115,-

Van Zeggelenbuurt  Opfleuren blinde muren in 2010   2.555,-   2.555,-

Slachthuisbuurt  Planten, bijdrage boek Slachthuisbuurt    2.925,-   2.925,-

Zuiderpolder  Sparen voor 2010    660,-   --

De 3 Hoven A  Bloembakken, nieuwjaarsborrel   500,-   500,-

Europawijk B  Portiektuin Noorwegenstraat   1.270,-   525,-

Boerhaavewijk A  Schoonmaak diverse boxgangen, amandelstaven   1.800,-   1.800,-

Boerhaavewijk B  Rommelmarkt, jazzavond   655,-   595,-

Meerwijkplas  Plantenbakken   2.730,-   2.699,-

Meerwijk A  Jeu-de-boulesbaan   1.250,-   1.250,-

Meerwijk B  Planten   1.025,-   520,-

Molenwijk  Bloembakken   2.505,-   2.311,-

Molenwijk B i.o.    585,-  0,-

De Glip  Kerstplantjesbonnen   2.125,-   2.125,-

Groenendaal  Deurmatten, kunst in Meerlhorst   1.350,-   1.350,-

Indischebuurt  Activiteiten tijdens Kijk in de Wijk   1.435,-   1.435,-

Provinciënflats  Stoelen op etages Groenling en Geelgors, 

  barbecue Roodmus   1.540,-   1.540,-

Centrum  Kunstplanten, vlaggen, -houders, bloemen en kerstborrel   2.030,-   2.030,-

Blekershof  Bankje   500,-   500,-

De Komeet  Bankje, planten in de hal    500,-   500,-

Totaal (e)   36.720,-  33.624,-
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Betrokken Bewoners Berichten

Wiljo Vaatstra, voorzitter: “Mensen weten ons te 

vinden als ze ergens iets op hebben aan te merken. 

Klachten die we horen, spelen we dan door naar 

Elan Wonen. Maar dat kan beter. Daarom proberen 

we dit jaar onszelf meer in de kijker te spelen. 

Door activiteiten te organiseren, willen we de 

bewoners dichter bij elkaar brengen.”

Boottocht
“Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld een boot-

tocht georganiseerd over het Spaarne. Dat was 

heel gezellig. De veertig bewoners die mee- 

gingen, hebben een ontzettend leuke dag 

gehad”, vertelt Wiljo. 

“Wel een beetje jammer dat het toch vooral 

senioren waren”, zegt Joke de Rijk. “We hadden 

gehoopt dat er ook jongere mensen zouden 

komen.” Corry Koekenbier: “Maar de mensen 

die er wel waren, hebben elkaar beter leren  

kennen! En daar doen we het voor.”

Verloop
Delftwijk is nu een wijk met veel verloop. Als 

mensen hier maar kort wonen, voelen ze zich 

ook nog geen echte Delftwijker. Toch is er al veel 

verbeterd in de afgelopen tien jaar. Voorheen 

was er veel overlast in de wijk. Gelukkig is dat nu 

opgelost, onder andere door de nieuwbouw 

van een seniorencomplex. “Er komen steeds 

meer jonge gezinnen wonen. Dat kunnen we 

goed gebruiken”, zegt Jan Luiten.

Waardering
De bewoners van Delftwijk laten hun waarde-

ring voor de commissie wel blijken. Joke: “Vorig 

jaar met Kerst deelden we kaarsjes uit aan alle 

bewoners. Gewoon, huis-aan-huis. De mensen 

vonden dat prachtig! Dat doen we volgend jaar 

waarschijnlijk weer.”

Budget
We krijgen van Elan Wonen ieder jaar een budget 

om activiteiten te organiseren. “Hoe we dit jaar 

het budget gaan besteden? De plannen zijn nog 

niet zo concreet. Maar we gaan er in ieder geval 

voor zorgen dat de activiteiten de mensen van 

Delftwijk dichter bij elkaar brengen. En om hen 

over te halen dat ze ons meer betrekken bij hoe 

ze het wonen in hun wijk ervaren.

Oh, ja! We zoeken ook nog versterking! Liefst 

iemand die in de dr. De Liefdestraat of de  

Du Perronstraat woont. Kun je dat  

ook nog even in het krantje zetten?” 

Met de bewonerscommissie Delftwijk heeft Elan Wonen zeven paar extra oren en ogen 
voor in de wijk. Samen organiseren ze activiteiten, kaarten ze problemen aan en denken 
ze na over de toekomst van hun wijk.

(V.l.n.r.) 
Corry Koekenbier, 
Joke de Rijk, 
Wiljo Vaatstra,  
Jan Luiten en 
Jos Verstegen. 
Niet op de foto: 
Fred Zorge en  
Miriam Stam.
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Bericht van de bewonersraad

Vier vergaderingen in 2009
De bewonersraad [BR] van Elan Wonen, waarvan de leden 

worden voorgedragen door de bewonerscommissies, 

kwam in 2009 weer vier keer bijeen. Drie vergaderingen 

waren tevens, zoals al jaren het geval is, ‘overlegver-

gaderingen’ met de directie en het managementteam. 

Deze werkwijze, met gecombineerde vergaderingen wordt 

door de BR nog altijd als effectief en efficiënt ervaren.  

In de vierde vergadering kwamen alleen de leden van de 

bewonersraad bijeen. Het onderwerp van dit afzonderlijke 

beraad was dit jaar de herziene Wet op het overleg 

huurders verhuurder [Overlegwet], die op 1 januari 2009 

in werking trad.    

De drie overlegvergaderingen waren als het ware opge-

hangen aan vaste jaarlijks terugkerende onderwerpen van 

het Elan Wonen-beleid zoals de jaarrekening, de huur-

verhoging en de begroting. Daarnaast kwamen vanzelf-

sprekend ook andere beleidszaken of activiteiten aan de 

orde. In paritaire agendabesprekingen werden deze 

vergaderingen telkens voorbereid.

 

Overlegwet
De laatste jaren kwamen de leden van de bewonersraad 

eenmaal zonder directie en managementteam bijeen.

Op 19 mei 2009 was de herziene Overlegweg het enige 

onderwerp van bespreking. De Overlegwet regelt het recht 

op overleg, informatie en advies van huurdersorganisaties 

en sinds 1 januari 2010 ook van bewonerscommissies.  

Na een vrij uitvoerige informatie heeft de BR zich  

gebogen over de gevolgen voor de samenwerkings-

overeenkomst en het participatiereglement. 

Het dagelijks bestuur [DB] werd gevraagd de besluit-

vorming voor de vergadering van 24 november 2009 

voor te bereiden.

In de vergadering van 24 november 2009 werd unaniem 

ingestemd met het advies van het DB om de samen-

werkingsovereenkomst en het participatiereglement 

niet te wijzigen; na te gaan hoe we met betrekking tot 

onze bijdragen aan Elan Nieuws en de informatie aan 

de bewoners-/huurdersvergaderingen de praktische 

gang van zaken kunnen verbeteren en de notitie over 

de Overlegwet van het dagelijks bestuur als bijlage bij de 

samenwerkingsovereenkomst te voegen.

 

In de herziene wet zijn definities van een huurders-

organisatie [HO] en bewonerscommissie [BC] opgenomen. 

Een HO, zoals onze bewonersraad, behartigt de belangen 

van huurders op corporatieniveau. Een BC doet dit op 

complexniveau. Bij Elan Wonen was dit al jarenlang zo 

geregeld. Andere vormen van bewonersraadpleging 

vormen geen wettelijk gefundeerd alternatief voor een 

HO of BC.

Samenwerkende Huurdersorganisaties [SHHO]
De Stichting SHHO heeft op 24 februari 2010 een 

‘besturenconferentie’ gehouden. Alle bestuursleden van 

de Bewonerskern PRE Wonen Zuid-Kennemerland, de 

Bewonersraad Elan Wonen en de Huurdersvereniging 

De Waakvlam [Ymere] waren voor deze bijeenkomst 

uitgenodigd. Onder meer aan de hand van het concept-

jaarverslag 2009 werd van gedachte gewisseld over het 

onderling overleg, de effectieve samenwerking en de 

gezamenlijke belangenbehartiging van huurders sinds 

2005. Ook werden de aanwezigen geïnformeerd over 

de herziene Overlegwet, die overigens niets regelt over 

de corporatieoverschrijdende belangenbehartiging. 

Ik verwacht dat we de samenwerking en gezamenlijke 

belangenbehartiging zullen voortzetten.

 
Geert Wagenaer, voorzitter bewonersraad
geerleid@xs4all.nl
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Puzzel
Horizontaal

1 zuil; 6 rimpelloos; 9 rustig; 13 lettergrootte; 18 bloem; 19 perfect; 21 Militaire Politie; 23 onbepaald vnw.; 24 ooit; 

26 traag; 27 in orde; 28 dominee; 29 zwaardwalvis; 31 houding; 33 kaartenboek; 34 priem; 36 bijbelse figuur; 38 soort 

hert; 39 zelfzucht; 41 ceremonie; 44 Amerikaanse inlichtingendienst; 45 slotstuk; 47 roofvogel; 48 kordaat; 49 claxon; 

51 trekgat; 52 biljartstok; 53 lacune; 56 levenslucht; 59 loopvogel; 62 waterzuchtige zwelling; 65 ijzerhoudende grond; 

66 melkachtige oplossing; 68 compagnon; 70 roem; 71 schrijfvloeistof; 73 zwaardwalvis; 74 motief; 75 voertuig; 

76 sierplant; 77 eerwaarde heer; 78 wilde haver; 80 koraaleiland; 82 interval; 84 jong dier; 86 Sovjet-Unie; 

87 klokkenspel; 88 hulpwagentje; 90 troep; 91 halfbloed; 92 golfbeweging op een tribune; 93 bedevaartplaats.

Verticaal

2 Openbaar Ministerie; 3 schaapkameel; 4 loflied; 5 huishouden; 6 vrekkig; 7 watering; 8 vermindering; 10 onvermogen 

tot spreken; 11 haarkrul; 12 gebouw voor kunst; 13 toilet; 14 eveneens; 15 lichte bedwelming; 16 naschrift; 17 vormloos; 

20 Russisch heerser; 22 groente; 25 hemellichaam; 26 made; 28 telwoord; 30 eigenschap; 32 in opdracht; 35 Frans 

lidwoord; 37 hedendaags; 39 selecte groep; 40 sedert; 42 vorstenzetel; 43 deurraampje; 46 augustus (afk.); 50 plechtige 

gelofte; 53 riv. in Frankrijk; 54 zwemvogel; 55 ontroering; 56 loogzout; 57 ovaal; 58 bloem; 59 moment; 60 zevenarmige 

kandelaar; 61 enige; 62 scheepsborrel; 63 liefdesgod; 64 vogel; 67 bijbelse stad; 69 onder andere; 72 verfstof; 

76 toestand van razernij; 79 Duitse omroep; 81 vat; 83 november (afk.); 85 onheilsgodin; 87 cerium; 89 rooms-katholiek.

In de vorige editie van Elan Nieuws was het niet helemaal goed gegaan met de puzzel. Daarom ontvingen de 
vaak creatieve en grappige inzenders, vlak voor Sinterklaas een toepasselijk gedicht en, om het een beetje 
goed te maken, een puzzelboekje. 

Stuur de oplossing van de puzzel vóór 15 april naar Elan Wonen, Postbus 1646, 2003 BR Haarlem.

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



23

Info & Tips

Grofvuil in Haarlem? Bel 090084 77!

In de gemeente Haarlem wordt grofvuil door de firma  

Spaarnelanden gratis opgeha
ald. Bel voor een afspraak  

0900-84 77. Om vandalisme te voorkomen: zet uw grofvuil 

liever niet de avond vóór de a
fgesproken dag aan de weg! 

Vanaf 7.30 uur mag het buiten worden gezet. 

 

Kijk voor meer informatie op www.spaarnelanden.nl
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Grofvuil in Heemstede? Bel (0297) 39 17 17!In de gemeente Heemstede wordt grofvuil gratis opgehaald door de firma Meerlanden. Bel voor een afspraak (0297) 39 17 17. Ook hier het verzoek: zet het grofvuil rond 7.30 uur aan de weg, in de loop van de dag wordt het opgehaald. 

Kijk voor meer informatie op www.meerlanden.nl

Afspraak is afspraak! 

Heeft u storing aan uw cv? Is uw riolering 

verstopt? Tegenwoordig mag u recht-

streeks bellen met de cv-installateur en 

het ontstoppingsbedrijf om een reparatie-

afspraak te maken. Verschijnt de firma niet 

op het afgesproken tijdstip? L
aat het ons 

weten! Bel onze Servicedienst, 
telefoon 

 (023) 515 98 59 (keuzetoets 1
).

Slotenservice
Bent u uw sleutel kwijtgeraakt? 
Of heeft u per ongeluk de sleutel 
aan de binnenkant van het slot 
laten zitten? Bel dan met 
Slotenservice Nederland, 
telefoon (023) 526 63 57. 
Zij helpen u snel. 
De kosten hiervan moet u wel 
zelf betalen.

Woonenergie
Ook in 2010 kunt u als klant van Elan Wonen kiezen voor 
goedkopere energie via Woonenergie. Woonenergie is een 
initiatief van meer dan honderd woningcorporaties. 
Men koopt collectief energie (gas en elektra) in namens 
zo’n 60.000 huurders. Daardoor kunnen ze scherpe 
prijzen afspreken. Dit kan u gemiddeld een voordeel opleveren 
van zo’n € 60,- per jaar! 

Kijk voor meer informatie op www.woonenergie.nl
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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 

E-mail:  mail@elanwonen.nl

Web:   www.elanwonen.nl

Openingstijden
Maandag t/m donderdag  8.30 - 16.30 uur

Vrijdag  8.30 - 12.00 uur

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 cvketel
Storingen aan de cv-ketel 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.                                     


