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De Archipel
Nieuwe woningen in Haarlem moeten van hoge kwaliteit zijn en liefst 

honderd jaar meegaan. Dat ben je aan deze prachtige stad verplicht.  

Als ‘stadsrivier’ biedt het Spaarne daarbij extra kansen, die Elan  

Wonen al op twee plekken heeft verzilverd: Spaarnoog, naast de koe-

pelgevangenis, en De Archipel, in Haarlem-Noord.

Over Spaarnoog is al veel gezegd en geschreven. Ik beperk me daarom 

nu tot De Archipel, in december op feestelijke wijze opgeleverd.  

De opkomst van enthousiaste en trotse bewoners was geweldig.  

De Archipel is een bijzonder gevarieerd woningproject. Aan het Spaar-

ne vormen hoog- en laagbouw een harmonieus ensemble,  

dat plaats biedt aan 84 fraaie huurwoningen, 2 majestueuze penthou-

ses en 10 woningen voor Philadelphia en de Berkhuisgroep.

De Archipel sluit mooi aan op de bestaande achterliggende Indische-

buurt, maar drukt toch een geheel eigen kwaliteitsstempel op zijn om-

geving. Bekijk de detaillering van de gevels maar eens goed, inclusief 

de gebruikte materialen. Ik ga er nog steeds van uit m’n dak!

De woningen moeten echter niet alleen aantrekkelijk ogen, maar de 

huurders ook een hoge woonbeleving bieden. Nou, dat doen ze, dank-

zij een ruime maatvoering, een hoog afwerkingsniveau, veel comfort en 

uitstekende locatiekenmerken. We vonden het geweldig om bij eerste 

verhuur 60 van de 95 woningen in de sociale huur te kunnen verhuren. 

Ook de vrijesectorwoningen werden vlot verhuurd.

Wat me brengt bij het huidige kabinet, dat het ons lastig maakt om 

projecten als De Archipel te realiseren. Ik geef een paar voorbeelden. 

Voortaan mogen corporaties uitsluitend aan mensen met een belast-

baar jaarinkomen tot € 34.000 woningen tot € 664,66 netto per 

maand verhuren. Voor mensen met een iets hoger inkomen moeten we 

nieuwbouw anders financieren, wat alleen daardoor al een veel hogere 

huur veroorzaakt. Daar komt bij dat het kabinet corporaties wil ver-

plichten 75 procent van hun woningen te verkopen, waardoor de minst 

aantrekkelijke woningen voor verhuur aan de allerarmsten overblijven. 

Onbegrijpelijk en zeer ontmoedigend, al die overheidsplannen. 

 Desondanks kunt u ervan op aan dat wij ons met alles 

wat in ons vermogen ligt, blijven inzetten om 

projecten als De Archipel te realiseren, die 

als voorbeeld kunnen dienen voor de ont-

wikkelmogelijkheden in onze mooie 

stad en omgeving.

 Grischa Lowinsky, 

directeur
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Gangen in plaats van straten

Nieuw Meerwijk

Voor ze negen jaar geleden naar Nieuw 

 Meerwijk verhuisde, woonde mevrouw 

 Weijers in Uitgeest. Mevrouw Seetz-Vonk 

 verruilde 3,5 jaar geleden een seniorenwoning 

in Beveland voor een tweekamerappartement 

in het  complex van Elan Wonen. 

Veel georganiseerd
Er wordt veel georganiseerd in Nieuw 

 Meerwijk, beaamt mevrouw Weijers die ook 

weduwe is. “Behalve op zaterdag kun je 

 iedere ochtend samen koffiedrinken in de 

ontspannings zaal. Daar hebben we ook de 

nieuwjaarsreceptie gehad, mét een toespraak 

van Elan Wonen-huismeester Cor van Essen 

die als vraagbaak fungeert. Bovendien zorgt 

hij voor veel sfeer en gezelligheid. Iedereen 

kent hem. En hij kent iedereen.”

De ontspanningszaal is ook de place to be 

voor huurders die willen klaverjassen of rummi-

kuppen. ‘Alles mag, niets moet’ is daarbij 

 volgens mevrouw Seetz-Vonk het motto. 

Het grootste verschil tussen Nieuw Meerwijk en een  
andere woonwijk in Schalkwijk of, in ruimer verband, 
 Haarlem? Nou, Nieuw Meerwijk is overdekt. “In plaats  
van straten hebben wij gangen”, legt Mary Weijers (76) uit. 
Samen met Annie Seetz-Vonk (74) vertelt ze waarom het zo 
prettig wonen is in Nieuw Meerwijk dat, het kan niet  
genoeg worden benadrukt, géén verzorgingstehuis is.  

Uitstekend bereikbaar
Het gezondheidscentrum (met apotheek), 

winkelcentrum Schalkwijk, de Vomar en de 

 bibliotheek bevinden zich op loopafstand van 

Nieuw Meerwijk, dat ook met het openbaar 

vervoer uitstekend bereikbaar is. Mevrouw 

Weijers heeft bovendien een soort privé-

bibliotheek opgezet, in de vorm van een 

 boekenkast in de hal. “Daar wordt veel 

 gebruik van gemaakt. Enige regel is dat je  

het boek dat je hebt geleend ook weer 

 terugbrengt.”

Nieuw Meerwijk beschikt over twee logeer-

kamers, die huurders voor een bescheiden 

bedrag kunnen huren voor bezoek dat wat 

langer wil blijven. Veelgeprezen is ook de 

fraaie binnentuin, die onder andere plaats 

biedt aan een jeu-de-boulesbaan. 

Mevrouw Weijers (witte jas) en mevrouw Seetz-Vonk op de 

jeu-de-boulesbaan in de binnentuin van Nieuw Meerwijk.  

“In het voorjaar en ’s zomers is het hier een plaatje.”   

Over Nieuw Meerwijk
Op de hoek van de Briandlaan en de Albert Schweitzerlaan telt Nieuw Meerwijk 163 tweekamerappartementen  

én een fraaie binnentuin met jeu-de- boulesbaan. Voor huurders hanteert Elan Wonen een leeftijds(onder)grens van 55 

jaar. Tot voor kort was dat 65 jaar. Anders dan vaak wordt gedacht, is Nieuw Meerwijk absoluut geen  verzorgingstehuis. 

De huurders kunnen echter wel gebruikmaken van de vele (zorg)voorzieningen in de directe omgeving. Bovendien 

 kunnen er logeerkamers worden gehuurd.  
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Wijkcoach betrekt scholieren 
bij verbetering leefbaarheid 
Heemsteedse wijk

In het kader van het Wijkgericht Werken, maken 

de wijkcoaches van Elan Wonen aan de hand  

van een wijkvisie ieder jaar een wijkplan dat actie-

punten bevat om de leefbaarheid in de wijken  

en buurten te verbeteren. In Heemstede koos  

het ‘wijkantenneteam’ van Maria Flohr vorig jaar 

voor Het Carré en de directe omgeving. “In de 

wijkvisie kwamen ‘verbeter’punten naar voren, 

zoals de dagelijkse aanwezigheid van scholieren 

van vmbo-t-school Haemstede Barger in en om 

Het Carré”, blikt Maria terug. “Sommige huur-

ders stoorden zich aan hun aanwezigheid. Mede 

op advies van de wijkagent en de jongerenwerker 

besloot ik de school te bellen.”

Nieuw onderdeel
Maria kreeg Dick Schoenmaker aan de lijn, 

mentor van de bovenbouw. Het bleef niet bij 

één telefoongesprek. Samen bedachten Maria 

en Dick een schoolproject dat perfect bleek 

aan te sluiten bij ‘Kennis van Wijken en Buur-

ten’, een nieuw onderdeel van het eindexa-

menvak Maatschappijleer.

Begin november 2011 lichtte ze in vier eind-

examenklassen het leefbaarheidsproject toe. 

Uniek. Zo omschrijft Elan Wonen-wijkcoach Maria Flohr de betrokkenheid van ruim honderd 
vmbo-t-scholieren bij de realisatie van een wijkplan voor Het Carré en de directe omgeving in 
Heemstede. Wat begon als een ingeving, groeide uit tot een succesvol project dat dit voor-
jaar een vervolg krijgt.   

Gewapend met hun mobieltjes trokken de 

scholieren daarna de wijk in voor een soort 

fotografische wijkschouw. Aan de hand van 

de thema’s ‘veiligheid & voorzieningen’, 

‘schoon & heel’ en ‘imago & sfeer’ foto-

grafeerden ze wat ze goed en wat ze juist  

niet goed vonden in en om Het Carré.  

De resultaten werden na afloop gepresen-

teerd in jongerencentrum Plexat. Ze over-

troffen Maria’s stoutste verwachtingen.  

“De scholieren hebben het fantastisch ge-

daan. Ze namen de wijkschouw heel serieus. 

Het resultaat is een A4’tje met tientallen aan-

bevelingen en actiepunten, die zeker zullen 

terugkeren in het wijkplan.”

Aangenaam verrast
Maria was vooral aangenaam verrast door  

het scherpe observatievermogen van de 

 scholieren. “Graffiti op de carports, het vieze 

water in de binnentuin van Het Carré, de 

 onverzorgde beplanting in de binnentuin… 

Werkelijk niets is ze ontgaan. Ze hadden oog 

voor auto’s die te hard rijden, onveilige over-

steekplaatsen, achterstallig onderhoud en de 

‘De scholieren namen de wijkschouw heel serieus’
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Wijkcoach betrekt scholieren 
bij verbetering leefbaarheid 
Heemsteedse wijk

wat kleurloze uitstraling van Het Carré.  

Ook de vermeende overlast door scholieren 

kwam naar voren. Het is de bedoeling dat  

er in het voorjaar leuke activiteiten worden 

georganiseerd voor zowel bewoners als 

 scholieren. Fantastisch toch?”

Voor herhaling vatbaar dus? Maria: “Zeker. 

We hopen hier een jaarlijks project van te 

 maken, ook in andere Heemsteedse wijken. 

Voor mijn collega wijkcoaches kan het een 

goed idee zijn om scholieren op deze manier 

bij het wijkplan te betrekken. Deze aanpak  

is alleen wel heel intensief. Ik was na  

afloop ‘kapót’. Maar het was de moeite 

 absoluut waard.”

Wijkcoach Maria Flohr voor de klas. Alstublieft…  
de ‘Verwijsgids  
Sociale  Instanties’
Bij deze uitgave van 

Elan Nieuws treft u de 

‘Verwijsgids Sociale 

Instanties’ aan. Deze 

gids heeft Elan Wonen 

speciaal voor haar 

huurders samen-

gesteld. Waarom? 

Om u bekend te 

 maken met de hulp-

verlenende instanties 

in de wijken en 

 buurten waarin Elan 

Wonen  actief is.  

U vindt hierin snel 

de  organisatie die uw vraag  

het beste kan beantwoorden. 

Verwijsgids 
Sociale Instanties

‘Hopelijk wordt het een 

              jaarlijks project’
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Fred en Carolien Stammis kopen huurappartement aan de Bijdorplaan

Op een steenworp afstand van de grens 
tussen de gemeenten Haarlem en Bloemen-
daal, verhuisden Fred en Carolien Stammis 
onlangs van Bijdorplaan 152 naar Bijdorp-
laan 118. Van de derde verdieping naar de 
eerste verdieping. Van een tussenflatwoning 
naar een hoekappartement. En, misschien 
wel het belangrijkste, van huur naar koop. 
Fred legt uit waarom hij en zijn vrouw 
besloten de sprong te wagen.

Hemelsbreed is het maar 100 à 150 meter van 

Bijdorplaan 152 naar Bijdorplaan 118. Maar voor 

Fred (44) en Carolien (43) is het toch een grote 

stap: na 13,5 jaar naar volle tevredenheid huurder 

te zijn geweest van Elan Wonen, besloten ze vorig 

jaar een appartement te kopen van de woning-

corporatie. “In eerste instantie konden we het 

 appartement kopen waarin we woonden”, blikt 

Fred terug. “Maar dat was voor ons financieel niet 

interessant. Toen we hoorden dat Bijdorplaan 118 

beschikbaar kwam, hebben we bij Elan Wonen 

 geïnformeerd of dat hoekappartement ook in de 

verkoop ging. Dat bleek het geval.”

Regeren is vooruitzien
Dat het echtpaar wél geïnteresseerd was in Bijdorp-

laan 118, is volgens Fred een kwestie van ‘regeren 

Fred Stammis: “Voorheen moesten we vijf trappen op, nu is dat er 

nog maar één. Hier kunnen we samen oud worden.”

‘ We hebben deze buitenkans  
met beide handen aangegrepen’
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Verkoopstrategie  
Elan Wonen

Elan Wonen wil de komende tien jaar 700 à 800 woningen 

verkopen. Het geld dat de verkoop oplevert, is nodig om te 

kunnen blijven investeren in bestaande buurten en wijken en 

in nieuwe huurwoningen. De woningen die in de verkoop 

gaan,  worden tegen een marktconforme prijs aangeboden 

aan de zittende huurders of worden te koop aangeboden 

 zodra ze  beschikbaar komen. In de verkoopstrategie van  

Elan Wonen is aangegeven om welke woningen het gaat. 

is vooruitzien’. “We woonden in een tussenflat-

woning op de derde verdieping. Er zit geen lift in 

deze appartementsgebouwen. Naarmate we 

 ouder worden, zullen we steeds meer moeite 

 krijgen met het lopen van trappen. Voorheen 

moesten we vijf trappen op, nu is dat er nog maar 

één. Hier kunnen we dus samen oud worden.”

Iets hogere woonlasten
Door de overstap van huur naar koop zijn de 

maandelijkse woonlasten van Fred en Carolien 

iets hoger geworden. “Maar als we iets in de vrije 

sector hadden gekocht, zouden we veel duurder 

uit zijn geweest”, weet Fred, die als laborant bij 

verffabriek Korthals in IJmuiden werkt. “Boven-

dien lossen we versneld af. Anders dan bij huur 

is het appartement daardoor over een jaar of 

twintig, als ik met pensioen ga, al grotendeels 

ons eigendom.”

Fred heeft hun nieuwe woning in januari vrijwel 

helemaal opnieuw in de verf gezet. “Verder hoefde 

er eigenlijk niets aan te gebeuren. Dat is het 

voordeel van een voormalige huurwoning: die  

is bijna altijd goed onderhouden, in dit geval 

door Elan Wonen. Mede dankzij de fantastische 

ligging, vlak bij de Westelijke Randweg en  

NS-station Overveen en omringd door heel veel 

groen, was dit voor ons een buitenkans die we 

met beide handen hebben aangegrepen.”



Tijdens het drie jaar durende bouwproces heb-

ben de bewoners van de Indischebuurt uiteraard 

de nodige hinder ondervonden. Volgens Mark 

Joosten, projectleider bij Elan Wonen, ontkom je 

daar niet aan als je nieuw bouwt in een bestaan-

de wijk. “Het is soms onhandig als je je straat 

niet in kunt omdat er een grote vrachtwagen 

staat. Ook de geluiden tijdens bouwwerkzaam-

heden zijn soms storend. Dat begrijpen we maar 

al te goed. Daarom hebben we gedurende het 

bouwtraject de omwonenden van De Archipel af 

en toe een attentie gestuurd. Om het ‘leed’ een 

beetje te verzachten. En vanzelfsprekend waren 

ze onze gast tijdens het eindfeest.”

 

Omwonenden en bewoners van nieuwbouwcomplex De Archipel in Haarlem vierden op 
donderdag 8 december met elkaar het door woningcorporatie Elan Wonen georganiseerde 
opleverfeest. Een mini-Pasar Malam, een Indisch buffet en muziek van de Indonesische band 
The Nightriders waren de ingrediënten voor een gezellig samenzijn.

Indisch opleverfeest voor De Archipel

De Archipel
Aan de rand van de Indischebuurt (Spaarndamseweg, Archipelstraat, Bataviastraat  

en Spaarnhovenstraat) staat De Archipel. Dit eigentijdse nieuwbouwcomplex met 

 uitzicht over het Spaarne bestaat uit 76 appartementen, 18 eengezinswoningen  

en twee penthouses. 

Foto’s
Buurtbewoners leefden mee tijdens de bouw.  

Dat werd wel duidelijk toen de heer Overtoom aan-

bood om foto’s te maken van de bouwwerkzaam-

heden. Drie jaar lang heeft hij foto’s gemaakt op de 

bouwplaats, uiteraard met bouwhelm op en veilig-

heidsschoenen aan. “Fotograferen is een hobby 

van mij”, vertelt de heer Overtoom. “Ik vond het 

leuk om zo’n groot nieuwbouwproject van dichtbij 

te kunnen volgen.” Wethouder Jan Nieuwenburg 

verrichtte op 8 december de officiële openings-

handeling: met een druk op de knop startte hij  

de fotoslideshow van de heer Overtoom, waarna 

de aanwezigen een mooi beeld kregen van de 

 totstandkoming van De Archipel.
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‘Ouderen en jongeren klikken samen beter!’

Elan Wonen schenkt  
laptops en tablets

Goed doel!

Onder het motto ‘Ouderen en jongeren klikken samen beter’ overhandigde 
Elan Wonen-directeur Grischa Lowinsky dinsdag 14 februari laptops en 
tablets aan drie organisaties.

Directeur Grischa Lowinsky: ‘Al een paar jaar stuurt Elan Wonen geen kerstkaarten 

meer. Het geld dat we op die manier uitsparen, besteden we aan een goed doel.  

Het doel dat we afgelopen jaar kozen, had te maken met de ‘livegang’ van onze 

nieuwe website www.elanwonen.nl.’

Blij verrast
Jongerenwerker Mike Doodeman was blij verrast toen hij vernam dat Jongerenhonk 

Plexat (Casca) in Heemstede was uitgekozen als ‘goed doel’. Mike: ‘Het overkomt je 

natuurlijk niet zo vaak dat je een cadeau krijgt, zonder dat je erom vraagt. Casca 

werkt vaak samen met Elan Wonen op gebied van leefbaarheid. Wij gaan de tablets 

dan ook  inzetten voor speciale leefbaarheidsprojecten met (school)jeugd.

 

Ouderen en huiswerkbegeleiding
Behalve Plexat (Casca) ontving het Steunpunt voor Ouderen (onderdeel van Haarlem 

Effect) Van Oosten de Bruijnstraat, laptops speciaal geschikt voor ouderen. Zij gaan 

de laptops inzetten voor de cursus ‘Dubbelklik’. In deze cursus leren buurtbewoners 

elkaar omgaan met de computer.

De Stichting Samen Haarlem (Ekamastraat in Haarlem) gaat de ontvangen laptops 

gebruiken voor  het onderdeel ‘huiswerkbegeleiding’ voor scholieren na schooltijd  

in Schalkwijk.

V.l.n.r.:  

directeur  

Grischa Lowinsky,  

Nabil El Mesbahi 

en Mohamed 

Mounji (Stichting 

Samen Haarlem), 

Mike Doodeman 

(Casca) en 

Mirjam van Gens 

(Haarlem Effect).
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Vijftig jaar na dato nog steeds wonen in de huur-

woning waar je in 1961 bent ingetrokken. Dat had-

den de mensen met elkaar gemeen die op donder-

dag 24 november op taart werden getrakteerd 

door Elan Wonen. In zijn toespraak blikte Lowinsky 

terug op 1961, het jaar waarin Nederland werd ge-

regeerd door het kabinet-De Quay. “De voornaam 

van de minister-president was ‘Jan’. Dat weet u 

vast nog wel, want cabaretier Wim Kan maakte 

een beroemd lied over hem dat hij zong in zijn 

 oudejaarsconference: ‘Lijmen, Jan…’. Eind 1960 

was zijn kabinet namelijk gevallen over de motie-

Van Eibergen, die inhield dat er vijfduizend extra 

woningwetwoningen zouden worden gebouwd. 

De woningnood was toen volksvijand nummer 

één. Het kan verkeren: we zijn vijftig jaar verder, 

maar er is nog steeds woningnood…”

Constante factor
In het jaar dat Feyenoord landskampioen werd, 

Jacques Anquetil de Tour de France won en  

J.F. Kennedy werd beëdigd als president van de 

Verenigde Staten, betrokken ook in Haarlem en 

Heemstede duizenden mensen hun gloednieuwe 

woning. “Een halve eeuw later woont u er nog 

steeds”, prees Lowinsky de aanwezigen. “U bent al 

die jaren een constante factor geweest in buurten 

en wijken. Hier zijn wij heel zuinig op. Hoe belang-

rijk dat is, voor de sfeer, de sociale samenhang en 

de leefbaarheid, zien we in buurten en wijken waar 

het een komen en gaan van huurders is.”

‘Woonduurbeloning’ voor trouwe huurders Elan Wonen

Directeur Grischa Lowinsky: ‘Over tien jaar 
 komen we u thuis met een koets ophalen’

Elan Wonen zette op donderdag 24 november 2011 maar liefst 
22 trouwe huurders in het zonnetje. Behalve op een zogenoemde ‘woonduurbeloning’, 
werden zij in het kantoor van de woningcorporatie aan de Meesterlottelaan in Haarlem 
getrakteerd op taart én een toespraak van directeur Grischa Lowinsky.

De heer Maas uit de Dr. Schaepmanlaan in Heem-

stede won een weddenschap van zijn vrouw. Door 

in een korte toespraak lachend op te merken dat 

het hem eigenlijk een beetje was tegengevallen dat 

het echtpaar op eigen gelegenheid naar het Elan 

Wonen-kantoor had moeten komen. “Ik rekende 

erop dat wij als trouwe huurders thuis met een 

koets zouden worden opgehaald.” Lowinsky haakte 

gevat in op zijn woorden. “Ik beloof u: als u over 

tien jaar nog steeds in de Dr. Schaepmanlaan 

woont, komen we u met een koets ophalen.”

Mooie verhalen
Op verzoek van Elan Wonen had een aantal huur-

ders oude foto’s en vergeelde huurovereenkom-

sten meegenomen. Hieruit kwamen direct veel 

mooie verhalen. Zo konden de heer en mevrouw 

Van Batenburg uit de Graafschapstraat zich nog 

als de dag van gisteren een roofoverval in 1972 

herinneren. “De daders kwamen niet ver.  

Met hun vluchtauto ramden ze de voorgevel van 

onze huurwoning op de hoek van de Graaf-

schapstraat en de Schalkwijkerstraat. Ik kan me 

er nog steeds boos om maken dat de toenmalige 

woningcorporatie nooit langs is geweest om de 

schade op te nemen.”

De heer Verhagen uit de Karolingenstraat, even-

eens in de Slachthuisbuurt, verhaalde over het 

pontje dat destijds de belangrijkste verbinding 

vormde met het Rozenprieel aan de andere kant 

van het Spaarne. En over de koeien die over het 
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Elan Wonen-directeur Grischa Lowinsky bekijkt vol 

belangstelling enkele van de oude foto’s die een aantal 

huurders heeft meegenomen. “Het kan verkeren: we zijn vijftig jaar verder, maar er is nog steeds woningnood…”

water werden aangevoerd en langs de Schalk-

wijkerstraat werden uitgeladen. “Vervolgens wer-

den ze door de Slachthuisstraat naar het slacht-

huis  geleid. Het kwam regelmatig voor dat een 

koe  ontsnapte en een van de zijstraten invluchtte.” 

Mevrouw Driessen uit de Rijnlaan in Heemstede 

illustreerde de start van haar zeer overzichtelijke 

wooncarrière met een brief uit juli 1961.  

“Onze huurwoning in de Rijnlaan die nu van Elan 

Wonen is, werd destijds gebouwd en verhuurd 

door de gemeente Heemstede. In de brief worden 

we erop gewezen dat we de woning pas in mogen 

 nadat we de sleutel hebben gekregen. Maar we 

wilden er natuurlijk eerder in, om de maten  

op te nemen voor de vloerbedekking en de 

 gordijnen. Gelukkig kende mijn schoonvader de 

aannemer goed. Hij zorgde voor een ijzerdraadje 

dat tijdens de bouw uit de brievenbus stak, waar-

door we er toch eerder in konden om de maten 

op te nemen.”

Grote woningnood
Alle verhalen maakten duidelijk dat de woning-

nood in Haarlem en Heemstede in 1961 enorm 

was. Al dan niet getrouwd, begonnen veel 

 mensen hun wooncarrière als onderhuurder.  

Het moment waarop zij het huurcontract konden 

overnemen of elders een huurwoning kregen 

 toegewezen, betekende het officiële begin van 

een huurcarrière die een halve eeuw later op 

 levendige wijze de revue passeerde in het Elan 

Wonen-kantoor. Anno 2011 bleek ook de 85-jarige 

mevrouw Visser nog steeds verknocht aan haar 

huurwoning in de Van Moerkerkenstraat in 

 Haarlem-Noord. “Mijn hele leven heeft zich  

er  afgespeeld. Ik heb er drie kinderen groot-

gebracht. Toen me laatst een nieuw appartement 

aan het Marsmanplein werd aangeboden, heb  

ik wel even getwijfeld. Maar ik heb het niet 

 gedaan, want ik kan mijn tuin en de buurt nog 

niet missen.”
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Anderhalf jaar nadat haar ouders op 1 april 1934 een 
huurwoning in de Graafschapstraat in de Haarlemse 
Slachthuisbuurt betrokken, werd mevrouw Kouijzer 
geboren. Ruim 76 jaar later woont ze er nog steeds,  
op nummer 80 om precies te zijn. Want enkele jaren 
voor haar moeder in 1996 overleed, nam ze het 
huurcontract over.

In tegenstelling tot haar zus en broers is mevrouw Kouijzer 

nooit getrouwd. Daarom was er ook nooit een reden om het 

huis uit te gaan. Nadat haar vader in 1965 was overleden, 

bleef ze thuis wonen. Eerst om haar moeder gezelschap te 

houden en later, toen de eerste ouderdomskwalen zich aan-

dienden, om haar te verzorgen. “Ik heb in deze woning 76 

jaar lang lief en leed meegemaakt”, kijkt ze om zich heen in 

de gezellig ingerichte woonkamer. “Mijn ouders kregen acht 

kinderen: twee meisjes en zes jongens, van wie er één in 

1944 overleed aan difterie. Dat betekent dat we hier jaren-

lang met z’n negenen hebben gewoond. Toch kan ik me niet 

herinneren dat het huis te klein was. Het was een heel ande-

re tijd. Als kind 

had je geen 

 eigen slaap-

kamer, maar 

 alleen een bed 

en een stoel. 

Voor je kleren.”

Gebrek aan alles
Van de Tweede Wereldoorlog kan mevrouw Kouijzer zich 

niet veel meer herinneren. Ze was nog geen vijf toen de 

Duitsers Nederland binnenvielen en nog geen tien toen ook 

Haarlem door de geallieerden werd bevrijd. “Ik weet nog wel 

dat er gebrek aan alles was”, blikt ze terug op de laatste oor-

logsjaren. “We sloegen ons er doorheen. Kijk, deze huur-

kaart stamt uit 1945. We huurden de woning toen van wo-

ningbouwvereniging ‘Onze Woning’, voor ƒ 4,87 per week. 

Dat lijkt weinig maar in verhouding tot het inkomen van 

mijn vader, die als bakker de kost verdiende, was het veel 

geld.”

Veel plezier
Zelf heeft mevrouw Kouijzer 32 jaar gewerkt, onder andere 

als nachtreceptioniste in de Cruquiushoeve. Aan die baan 

hield ze slaapproblemen over. “Heel vervelend, maar er zijn 

ergere dingen. Ik wil voorlopig niet weg uit de Graaf-

schapstraat, woon hier nog steeds met veel plezier. Ik zwem 

en gym iedere week, haal zelf boodschappen en ben als het 

even kan in mijn tuin te vinden. Een paar huizen verderop 

woont een vriendin met wie ik al een keer of vier, vijf op 

 vakantie ben geweest. Dus waarom zou ik verhuizen?”

Nou, bijvoorbeeld omdat ze zich niet meer thuis voelt in  

de Graafschapstraat. Maar dat blijkt nog steeds het geval. 

“Natuurlijk zijn de mensen veranderd. Burenhulp is minder 

vanzelfsprekend. Mensen hebben het allemaal zó druk. 

Maar als je naar de woningen en het stratenplan kijkt, is er 

in dit deel van de Slachthuisbuurt in 76 jaar tijd eigenlijk 

maar weinig veranderd. Al blijft het jammer dat alle buurt-

winkeltjes zijn verdwenen.”

Zo was het... 
  76 jaar geleden

‘Een huur van ƒ4,87 per week  

was destijds veel geld’
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Goed nieuws: sinds september vorig jaar heeft de Europawijk weer een bewoners-
commissie. Vijf enthousiaste wijkbewoners zetten zich in voor de leefbaarheid in 
hun woonomgeving. Zij vertegenwoordigen de huurders van Elan Wonen in de 
Zweden-, Noorwegen- en Denemarkenstraat en aan de België- en Nederlandlaan.

Bloembollen
In het najaar van 2011 hebben zij samen met buurtbewoners en buurtkinderen in de 

 binnentuinen van de woongebouwen aan de Nederlandlaan drieduizend (!) bloembollen 

 geplant. Wat zullen de binnentuinen er in het voorjaar kleurig uitzien.

Nieuwjaarsreceptie
Op 14 januari 2012 werd het wijkbudget besteed aan een nieuwjaarsreceptie, die plaatsvond 

in Het Buitenhof (Nederlandlaan 154). Ruim veertig buurtbewoners genoten van de 

 gezelligheid, de gesprekken, de hapjes én het optreden van het Amsterdams Havenkoor 

(zie foto). Ook voor halalhapjes was gezorgd. Helaas bleven die onaangeroerd staan.

Het merendeel van de bezoekers woont aan de Nederlandlaan, maar ook huurders van  

het Monacopad waren aanwezig. Een enkeling kwam af op de vrolijke stemmen van het 

Amsterdams Havenkoor. Het was een gezellige middag die zeker voor herhaling vatbaar is. 

Hopelijk komen er dan meer mensen uit de Zweden-, Noorwegen- en Denemarkenstraat 

om met elkaar een leuke middag te hebben.

Wijkbudget goed besteed
Gezellige nieuwjaarsreceptie in Europawijk

Bewonerscommissie Europawijk

Aantal woningen : 266

Te besteden in 2011 : E 1270,-

Te besteden in 2012 : E 1330,-

Kerst- en nieuwjaarsborrels
Met geld uit het wijkbudget werden de diverse kerst- en nieuwjaarsborrels 

 georganiseerd. Onder meer in het Kleverpark, Delftwijk (senioren en huiskamer), 

Diakenhuisflat, De 3 Hoven, Von Brucken Focklaan, Vaumontlaan, Molenwijk en 

Provinciënwijk. En overal was het erg gezellig!
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Bij het opwekken van de energie en het ver-

warmen van woningen komt CO2 vrij. Dat draagt 

bij aan de opwarming van de aarde, het beruchte 

broeikaseffect, en dus zijn wereldwijd afspraken 

gemaakt over de terugdringing van de CO2-uit-

stoot. “Net als andere woningcorporaties in 

 Nederland wil Elan Wonen de CO2-uitstoot van 

haar woningvoorraad in tien jaar tijd met twintig 

procent verminderen”, legt Joram uit.  

“Veel milieuwinst kan worden geboekt door 

 gaskachels en oude cv-ketels te vervangen door 

 zuinige hr-ketels. Maar ook een betere isolatie, 

bijvoorbeeld in de vorm van goed isolerend glas 

of spouwmuurisolatie, kan een woning tientallen 

procenten energiezuiniger maken.”

‘Warmtescan’ 
maakt huurders 
 bewust van meer-
waarde energie-
zuinige woning

Het Energieteam van Elan Wonen. Zo zou je Maurice 
 Stoffers-Merz en Frank de Koning, beiden medewerker van 
het Bedrijfsbureau, en vastgoedadviseur Joram Grünfeld 
kunnen noemen. Samen maken ze plannen voor het energie-
zuiniger maken van de bestaande woningvoorraad van Elan 
Wonen. “Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt al veel 
aandacht besteed aan het milieu. Maar juist bij veel bestaande 
woningen valt nog veel te verbeteren.” Zonder huurders die 
zich bewust zijn van de meerwaarde van een energiezuinige 
woning, staat het Energieteam voor een lastige opgave. 
Gelukkig blijkt de ‘warmtescan’ een effectief middel om de 
bewustwording te vergroten.

Natuurlijke momenten
Energiebesparende verbeteringen aan woningen 

worden volgens Frank aangebracht op ‘natuurlijke 

momenten’. “Denk aan grootonderhoud. Als de 

kozijnen worden geschilderd, kunnen we net zo 

goed meteen goed isolerend glas aanbrengen. 

De overlast voor de bewoners blijft daardoor 

 beperkt: in plaats van twee keer komen we maar 

één keer over de vloer.”

Het zal duidelijk zijn dat Elan Wonen daarbij uit 

kostenoverwegingen het liefst een heel woning-

blok tegelijk aanpakt. “Als zeventig procent van 

de huurders voor energiebesparende verbeteringen 

is, moet de rest ook meedoen”, licht Maurice 

Stoffers-Merz de regelgeving toe. “In de praktijk 

komt het nog wel eens voor dat we die grens van 
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Interviewv.l.n.r.: Maurice Stoffers-Merz en Frank de Koning, beiden medewerker  

van het Bedrijfsbureau, en vastgoedadviseur Joram Grünfeld  

vormen samen het Energieteam van Elan Wonen.

Zoek de verschillen…

De warmtescan is een goede manier om 

 duidelijk te maken hoe groot de impact is 

van energiebesparende maatregelen.  

Op verzoek van Elan Wonen nam een 

 gespecialiseerd  bedrijf met behulp van een 

‘scanmobiel’  thermografische foto’s van 

twee voorgevels in de Schielaan in Heem-

stede. De resultaten spreken voor zich. 

 

Op de linkerfoto is de voorgevel te zien van 

een woning die niet goed is geïsoleerd. 

 

De rechterfoto toont de voorgevel van een 

woning die wél van goed isolerend glas  

en spouwmuurisolatie is voorzien. 

Op beide  foto’s geven de rode en gele 

 vlekken de  plekken aan waar warmte naar 

buiten lekt. De blauwe vlek betekent dat  

er goed is  geïsoleerd. 

In welke woning zou u willen wonen?  

alleen duurzamer en zuiniger, maar ook veel 

comfortabeler. Want geen tocht en geen kou van 

de ramen en muren zorgen voor een veel stabieler 

en aangenamer binnenklimaat.”

70 procent net niet halen. ‘Dat kan zijn doordat 

huurders opzien tegen de ‘overlast’, of dat ze  

denken dat het veel geld gaat kosten.

Voor wat betreft het laatste punt, verzekert Joram, 

dat energiebesparende verbeteringen vaak al  

gerealiseerd kunnen worden met een kleine 

huurver hoging.’ “Energie wordt steeds duurder. 

Terwijl de huur jaarlijks  beperkt stijgt, nemen de 

gemiddelde energie kosten van huishoudens al 

 jarenlang met  minimaal zeven à acht procent per 

jaar toe. Er zijn zelfs al mensen met een goed-

kope woning die maandelijks meer kwijt zijn aan 

energie dan aan huur. Een betere isolatie of een 

energiezuiniger cv-ketel is dus niet alleen beter 

voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. 

Het is zó belangrijk dat dat besef er komt.”

Zien is geloven
Zoals gezegd: als in een straat met tien huur-

woningen zeven huurders voorstander zijn van 

energiebesparende maatregelen, zijn de drie  

andere huurders verplicht ook mee te doen. 

“Maar natuurlijk zien we het liefst dat alle huur-

ders enthousiast zijn en ervoor gaan”, blikt Frank 

optimistisch vooruit. “In veel gevallen is dat een 

kwestie van bewustwording. Meten is weten. En 

zien is geloven. De warmtescan (zie kader) is een 

van de middelen om te laten zien hoe groot het 

effect is van energiebesparende maatregelen.”

De inspanningen van het Energieteam en natuur-

lijk de huurders van Elan Wonen, moeten er de 

komende jaren voor zorgen dat steeds meer 

 woningen van een duurzaam én zuinig energie-

label zijn voorzien. Maurice: “Vlak ook het woon-

comfort niet uit. Daar hebben we het nog niet 

over gehad. Een goed geïsoleerde woning is niet 
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In maart en april worden in het Natuurinformatiecentrum Schalkwijk  

op het terrein van het volkstuincomplex ‘Ons Buiten’ aan de Boerhaavelaan 43  

in Haarlem de  volgende activiteiten georganiseerd:

Nieuwe naam: Trefpunt 55+
Huiskamer Delftwijk heet sinds 1 januari 2012 Trefpunt 55+ en is verhuisd. 
Het nieuwe adres is Speeltuin Delftwijk aan het Arthur van Schendel-
plantsoen 2. 
Trefpunt 55+ is iedere maandag en donderdag geopend tussen 14.00 en 
16.00 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Natuuractiviteiten 
voor de jeugd

Het gehele jaar door organiseert het Natuurinformatie-
centrum Schalkwijk natuuractiviteiten voor de jeugd  
vanaf 8 jaar. Op iedere tweede woensdag van de maand 
maken kinderen op een ongedwongen manier kennis met  
de natuur in hun directe omgeving. 

Woensdag 7 maart 
van 13.00 tot 15.00 uur

Kinderactiviteit ‘Herbarium’ voor 
 kinderen van 6 tot 12 jaar

Bloeiende planten worden onder de 

microscoop bekeken en er wordt een 

herbarium gemaakt. 

 

Kosten: € 2,-.

Voor drinken en iets lekkers wordt 

gezorgd.

Woensdag 4 april 
van 13.00 tot 15.00 uur

Kinderactiviteit ‘Paasei’ voor 
 kinderen van 6 tot 12 jaar

Waar zijn de jonge dieren?  

We zoeken de (veen)mol, de haas en 

de worm. En natuurlijk worden de 

paaseieren versierd. 

 

Kosten: € 2,-. 

Voor drinken en iets lekkers wordt 

gezorgd.

Geef je tijdig op, want er is een beperkt aantal plaatsen.

Opgave en informatie: 
Thérèse van Groeningen, tel. 06-10 10 54 94 of (023) 545 00 82.
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‘Waar je woont,  
moet je iets doen’

Net bevallen zijn van je derde kind en dan je man plotseling verliezen. 

Het overkwam mevrouw Caspers in 1976. Het goede contact met 

haar buren en haar geloof hielpen haar het enorme verlies te dragen. 

Ze was bovendien sterk genoeg om haar kinderen een goede op-

voeding én een mooie jeugd te geven. “Veel zand en veel water”, 

schetst ze de eerste jaren van Schalkwijk. “Voor kinderen was het  

een prachtige tijd. Een eldorado.”

Binnen dezelfde flat verhuisden we in 1981 van de eerste verdieping 

naar de begane grond. Toen kregen we een eigen tuintje, waar we 

 onder andere een boothuis in bouwden.”

Leuk en gezond
Haar eigen sores weerhielden mevrouw Caspers er niet van verder te 

kijken dan haar eigen voordeur. Véél verder. “Waar je woont, moet je 

iets doen, anders ben je alleen maar consument”, vindt ze. “De drie 

kinderen van het Afghaanse gezin hierboven lees ik al drie jaar lang 

op woensdagmiddag voor. Dat is goed voor hun taalontwikkeling. 

Soms neem ik ze ook mee naar buiten. In het begin was dat moeilijk, 

want dat waren ze niet gewend. Maar het is altijd leuk en gezond.”

Drijvende kracht
Over leuk en gezond gesproken… Samen met Simon Hogervorst, 

sinds 1988 haar partner, is ze de drijvende kracht achter de Vrijwilli-

gersgroep Meerwijkplas die al tien jaar lang twee vrijdagochtenden 

per maand in touw is rond het meer. “We zijn begonnen uit onvrede 

over de manier waarop de gemeente het gebied beheerde”, legt ze 

uit. “Eén keer per jaar ging er een enorme klepelmachine doorheen 

Anneke Caspers woont sinds 1972 in een van de flats in de 
Elsa Brändströmstraat in Meerwijk (Schalkwijk, Haarlem). 
Een paar maanden na de geboorte van haar derde zoon, in 
1976, overleed haar man. Het weerhield mevrouw Caspers  
er niet van véél verder te kijken dan haar eigen voordeur. 

In de spotlight    

Bijzondere bewoners uitgelicht

Anneke Caspers in de natuurstrook langs de  

Meerwijkplas, met op de achtergrond de flat waarin  

ze woont. “De biodiversiteit wordt steeds groter.”    

die niets liet staan. Gesprekken met de gemeente 

hebben een einde gemaakt aan die werkwijze. 

Planten en struiken blijven nu staan. De biodiversi-

teit wordt steeds groter. Nu, begin januari, bloeien 

er nog steeds koekoeksbloemen!”

Korte metten
Dat gaat niet zonder slag of stoot. De vrijwilligers-

groep is drie jaar bezig geweest om een einde te 

maken aan de opmars van de berenklauw. Op 

grond van een beheerplan wordt ook korte metten 

gemaakt met zaailingen van elzen, schietwilgen en 

essen. “Voorheen deed iedereen maar wat, nu zit 

er structuur in en zie je de natuur en het landschap 

rond de Meerwijkplas jaarlijks aan waarde win-

nen”, vindt mevrouw Caspers, die zich nog goed 

de vuilniszakken kan herinneren die sommige 

huurders voorheen domweg van het balkon naar 

beneden kieperden. “De rotzooi die dat opleverde 

rond de flat, heb ik samen met mijn zoons opge-

ruimd. Daarna bleef het een stuk schoner. Goed 

voorbeeld doet immers goed volgen. Waarom ik 

die huurders niet op hun gedrag aansprak? Dat 

deed ik ook wel, maar met  sommige mensen valt 

helaas niet te praten.”
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Maak met 
uw e-mail-
adres kans 
op een 
 energie- 
 bespaarmeter

Elan Wonen maakt steeds vaker 

 gebruik van digitale communicatie. 

Om onze huurders en relaties ook 

 digitaal van dienst te zijn, is een 

 e-mailadres nodig. Wij vragen u 

 daarom om uw medewerking. Bij deze 

editie van Elan Nieuws zit een brief  

met uw  contractnummer (als u huurder 

bent) of een unieke code (als u een 

 relatie bent).

E-mailadres
Ga naar www.elanwonen.nl/emailadres 

en vul uw contractnummer of unieke 

code in. Vervolgens kunt u uw e-mail - 

adres invullen en uw persoonlijke gege-

vens controleren. Onder de aanmelders 

verloten we 25 energie bespaarmeters.

E-nieuwsbrief
Wilt u ook tussentijds op de hoogte 

blijven van onze activiteiten?  

Dat kan! Geef uw interesse voor een 

(of meerdere) onderwerpen zoals 

nieuwsberichten, jaarverslagen en 

vrije sectorhuurwoningen, aan op 

www.elanwonen.nl/emailadres.

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw 

medewerking.

Veel belangstelling voor modelwoning 

 Gemaksvoorzieningen in Nieuw Meerwijk

‘Hoe is  
het mogelijk…’
Sinds de modelwoning Gemaksvoorzieningen in Nieuw 
Meerwijk in september 2011 werd geopend door wet-
houder Jan Nieuwenburg, hebben zich al tientallen 
belangstellenden vergaapt aan de technische snufjes die 
mensen vooral in staat stellen om langer zelfstandig te 
blijven wonen. “De meeste bezoekers zijn enthousiast  
én verbaasd.”  

Michel van Ewijk is een van de vrijwilligers van de Vrijwilligers-

centrale Haarlem (VWC) die bezoekers rondleidt in de model-

woning aan de Briandlaan 147. “Naast professionals weten ook 

toekomstige gebruikers de modelwoning goed te vinden”, legt 

hij uit. “Zonder uitzondering zijn alle bezoekers enthousiast 

over de technische snufjes die het woongemak en de veiligheid 

vergroten. Toekomstige gebruikers zijn vaak zelfs ronduit ver-

baasd.  

‘Hoe is het mogelijk…’ hoor ik ze regelmatig verzuchten, als ik 

de gebruiksvriendelijke computer, het kooktoestel met timer,  

de videofooninstallatie of de persoonsalarmering met spreek- 

en luister verbinding demonstreer.”

Geen showroom
Geïmponeerd als ze zijn door de technische mogelijkheden  

om vooral ouderen langer zelfstandig te laten wonen, informe-

ren bezoekers regelmatig bij Van Ewijk naar de kosten. “Maar 

die weet ik zelf niet eens”, lacht hij. “Het is een modelwoning,  

geen showroom. Ik ben geen verkoper maar een vrijwilliger die 

bezoekers laat zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied 

van wooncomfort en veiligheid. Als mensen echt willen weten 

wat het kost of waar ze het kunnen bestellen, verwijs ik ze naar  

Elan Wonen, SHDH of Schoonderbeek Installatietechniek.  

Wij kunnen slechts een prijsindicatie geven.”
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Veel belangstelling voor modelwoning 

 Gemaksvoorzieningen in Nieuw Meerwijk

‘Hoe is  
het mogelijk…’

Vrijwilliger Michel van Ewijk 

demonstreert de sta-op-stoel  

in de modelwoning.  

“Wat het kost? Dat weet ik zelf  

niet eens precies.”

Model woning  
tot eind juli open

De modelwoning Gemaksvoorzieningen is een 

 initiatief van Elan Wonen, Stichting SHDH en 

 Schoonderbeek Installatietechniek in samen-

werking met de gemeente Haarlem en SimPC.  

De rondleidingen worden verzorgd door vrij-

willigers van de Vrijwilligers centrale Haarlem 

e.o. (VWC). Wilt u de modelwoning ook eens 

bekijken? Reserveer dan een rondleiding 

bij de VWC, telefoon 06-23 45 82 86.  

De model woning is tot eind juli 

2012 geopend.

‘Het mag niet te 
ingewikkeld zijn’

Martin Grotendorst uit het Brabantse Drunen kijkt tevreden 

terug op zijn bezoek aan de modelwoning in Nieuw Meerwijk.  

Hij werd rondgeleid door vrijwilliger Michel van Ewijk en keek zijn 

ogen uit. “Na een herseninfarct is mijn 81-jarige moeder eind vorig jaar 

naar Nieuw Meerwijk verhuisd. Naar aanleiding van het bezoek aan de 

modelwoning hebben mijn broer en ik haar van persoons alarmering voor-

zien. Het is een prettig idee dat ze daardoor nu wél alarm kan slaan als er 

iets gebeurt.” De heer Grotendorst noemt veel van de gemaks-

voorzieningen in de modelwoning ‘slim en interessant’. “Vooral de 

 videofooninstallatie bij de voordeur zou een ver betering zijn.  

Waar we ook voor kiezen, het mag niet te ingewikkeld zijn. 

Zelfs een gebruiksvriendelijke computer is geen optie. 

Daar begint mijn moeder alleen maar van  

te stressen.”
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Betrokken Bewoners 
Berichten

In de gezellige woonkamer van de familie Burg-

graeve aan het Drilsmaplein is het moeilijk voor te 

stellen dat ook deze woning binnen afzienbare tijd 

gesloopt zal worden. “Na hier 32 jaar met veel 

 plezier te hebben gewoond, hebben we ons in-

middels verzoend met het idee”, vertelt Leo 

 Burggraeve. Met Astrid Stam uit de Dr. Schaep-

manstraat en zes andere huurders nam hij op 

verzoek van Elan Wonen plaats in een commissie 

die betrokken werd bij de keuze van de architect 

die de nieuwbouw gaat ontwerpen. Commissielid 

Lies Schaaf van de bewonerscommissie Amster-

damsebuurt heeft niets dan lof voor de manier 

waarop het sloop-/nieuwbouwproces wordt aan-

gepakt. “De allereerste informatiebijeenkomst liet 

nog wat te wensen over, maar sindsdien pakt Elan 

Wonen het heel goed aan. Zo hoort het ook, bij 

zo’n  ingrijpend project.”

De Amsterdamsebuurt in Haarlem ondergaat  
de komende jaren een ware metamorfose.  
Meest ingrijpend zijn de plannen voor de bewoners van  
29 woningen aan het Drilsmaplein en in de Dr. Schaep-
manstraat: hun huizen worden gesloopt, omdat ze kampen 
met ernstige funderingsproblemen. Een achtkoppige 
 projectcommissie wordt nauw betrokken bij de keuze van  
de architect die voor de nieuwbouw gaat ontwerpen.

Maximale betrokkenheid
Astrid Stam, die sinds acht jaar in de Dr. Schaep-

manstraat woont, is blij met de maximale be-

trokkenheid van de bewoners. “Toch zal ik heel 

blij zijn als het eerste ontwerp er is. Dan weet je 

wat er wordt gebouwd op de plek van de 29 te 

slopen woningen. Tot die tijd hink je op twee 

 gedachten: kies ik definitief voor een andere  

wijk of maak ik straks gebruik van het ‘recht op 

terugkeer’ dat we hebben?”

Ook Leo Burggraeve snakt naar het eerste ontwerp 

van de hand van architect Ronald Knappers van 

VVKH Architecten, dat op 13 februari wordt 

 ge presenteerd. “Die schetsen zullen aan veel 

 onzekerheid een eind maken.”

Vooral kansen
Namens de bewonerscommissie ziet Lies Schaaf 

vooral kansen. “Dit is een uitgelezen mogelijkheid 

om iets heel moois te maken van het Drilsmaplein. 

Reken maar dat we, als eenmaal bekend is wat 

voor bebouwing eromheen komt, ook aan de slag 

gaan met de inrichting van het plein zelf.” 

En de keuze is gevallen op…

Voor de nieuwbouw in de Amsterdamsebuurt had Elan Wonen een voorselectie gemaakt van drie architecten. De acht-

koppige projectcommissie maakte een dagtocht langs drie woningbouwprojecten van de drie architecten, die persoon-

lijk aanwezig waren om tekst en uitleg te geven. Het nieuwbouwproject in de Utrechtse wijk Vleuten maakte de meeste 

indruk. De voorkeur voor de verantwoordelijke architect, Ronald Knappers van VVKH Architecten, werd vervolgens 

 overgenomen door Elan Wonen. 

Bovenste rij v.l.n.r.: Corrie Luiten, Anja Kruijff, Loes Goossens, 

Babs Sernee en Lies Schaaf. Onderste rij v.l.n.r.: Frans van 

Steijn, Leo Burggraeve, Astrid Stam en Irene Damsteek.
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Bericht van de bewonersraad

‘De regering wil dat 75% van de huur-

woningen wordt verkocht aan huurders’, 

schreef hij onder andere. ‘De VVD,  

het CDA en de gedoogpartij van Wilders 

“graaien” hiervoor, om hun regeer-

akkoord te verwezenlijken, ongehoord  

in het woningbezit van de verzelf-

standigde woningcorporaties. Zij blijven 

zitten met oudere, onverkoopbare 

 woningen, waarvan het onderhoud en 

de ver nieuwing relatief duur zijn. 

 Hierdoor worden buurten gecreëerd  

die als  nieuwe achterstandswijken 

 kunnen  worden aangemerkt.’

Onbegrip voor kabinetsbeleid
Ik citeer zo uitgebreid uit het artikel  

van mijn voorganger omdat ik het zelf 

niet beter kan verwoorden en het 

 vol komen met hem eens ben. Dat geldt 

trouwens voor de hele bewonersraad: 

onze waardering voor het nieuwe 

 beleidsplan van Elan Wonen, staat  

haaks op ons onbegrip voor het 

kabinets beleid.

Melkkoe
Corporaties, ik schreef er de vorige keer 

al over, worden sinds kort beschouwd 

als ‘tot algemeen nut beoogde instellin-

gen’ (Anbi’s) en zouden daardoor  onder 

andere minder vennootschaps belasting 

hoeven te betalen. Het kabinet heeft ra-

zendsnel een stokje gestoken voor dat 

mogelijke fiscale voordeel voor corpora-

ties. Het is slechts een van de vele sig-

nalen dat corporaties slechts als melk-

koe worden beschouwd. Als corporaties 

75% van hun huurwoningen verkopen, 

levert dat de schatkist miljarden aan 

overdrachtsbelasting op. Gemakshalve 

wordt daarbij voorbijgegaan aan het ei-

gendomsrecht van corporaties.  

Verkoopstrategie
Dan is de verkoopstrategie in het 

 beleidsplan van Elan Wonen oneindig 

veel realistischer. De bewonersraad  

weet welke woningen voor verkoop in 

aanmerking komen, en waarom, en kan 

zich daarin vinden. De verkoopstrategie 

van Elan Wonen is gebaseerd op een 

 gezonde en onmisbare mix van sociale 

huurwoningen en huurwoningen voor 

mensen met een middeninkomen  

(tot anderhalf keer modaal).

Als het gaat om het kabinet dat corpo-

raties slechts als melkkoe beschouwt en 

alleen maar uit lijkt op de doorvoering 

van marktdenken en privatisering, dan 

vindt Elan Wonen de bewonersraad aan 

haar zijde.   

    

Ruud van Houten,
voorzitter bewonersraad

Onder de kop ‘Forse aanslag op de  woningcorporaties 
en de huur woningmarkt’ stond er onlangs in dagblad 
Trouw een opiniestuk van Geert  Wagenaer, mijn 
voorganger binnen de bewonersraad van Elan Wonen. 
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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

© www.puzzelpro.nl

53 13 88 17 64 40 90 9 44 93

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

© www.puzzelpro.nl

53 13 88 17 64 40 90 9 44 93

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

Horizontaal

1 godsdienst  6 echtgenoot  9 soort gebak  13 roofvogel  18 bezitter  19 verlichting  21 riv. in Rusland  23 drinkbakje  24 

overal  26 pl. in Gelderland  27 tochtje  28 vanaf  29 vogel  31 via  33 strijdgewoel  34 wiel  36 parvenu  38 voordat  39 valse 

gelofte  41 onderdanig  44 papegaai  45 mededinger  47 Ierland  48 verwonding  49 mankement  51 wier  52 Ned. voet-

balclub  53 peen  56 insect  59 schik  62 bemoediging  65 wees gegroet  66 schoolvak  68 geneesmiddel  70 plaaggeest  

71 verlegenheid  73 voertuig  74 machinemens  75 honingdrank  76 speelgoed  77 voegwoord  78 tam  80 overblijfsel   

82 damesschoen  84 mannelijk dier  86 en omstreken  87 verdraagzaam  88 Europees land  90 vet  91 hemellichaam   

92 verdrukking  93 plant.

Verticaal

2 selenium  3 band  4 Turks bevelhebber  5 pl. in Drenthe  6 graag  7 paling  8 fantast  10 uitsluitend  11 oogholte  12 binnen-

komst  13 lief  14 gebouw in Amsterdam  15 delfstof  16 de onbekende  17 grote hamer  20 rookgerei  22 baken  25 honing-

drank  26 ooit  28 ploegsnede  30 bedreven  32 vogelproduct  35 slee  37 verdoving  39 dun  40 intiem  42 zuurdeeg   

43 soort  46 zangstem  50 vogel  53 voertuig  54 bakplaats  55 smakelijk  56 zitje  57 rangtelwoord  58 haarwrong   

59 papierbal  60 tennisterm  61 bedehuis  62 razen  63 overlevering  64 vorstenzetel  67 vogel  69 lidwoord  72 loop-

vogel  76 muziekinstrument  79 Engels bier  81 takje  83 afgemat  85 een zekere  87 tot en met  89 water in Friesland.

De oplossing van de puzzel uit Elan Nieuws zomer 2011 was: mobiele wijkbeheerders. Mevrouw Joosten uit 
Haarlem won de Elan Wonen-taart.

Stuur de oplossing van de nieuwe 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.
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Info & Tips

Reparatieverzoek nu nog eenvoudiger

Is een ruit kapot? Heeft u last van lekkage?  

Schakel nooit zelf een bedrijf in, want dan zijn de 

 kosten voor uw eigen rekening. U kunt uw reparatie-

verzoek voortaan gemakkelijk indienen via onze website 

www.elanwonen.nl. Natuurlijk kunt u ook bellen tijdens 

onze openingstijden. Het nummer is (023) 515 98 59 

(keuzetoets 1). Mailen kan ook, naar servicedienst@elan-

wonen.nl. Voor storing aan een geiser of cv-ketel die 

 eigendom is van Elan Wonen, mag u wel zelf direct de in-

stallateur bellen. Zie hiervoor de sticker op het apparaat.

Maak kans op één maand gratis huur

Wij vinden het prettig als u via een automatisch incasso  

de huur betaalt. Ieder jaar verloten wij drie keer één maand 

 gratis huur onder de huurders die voor deze betalingswijze 

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

dat wij iedere maand probleemloos de huur van uw rekening 

hebben kunnen afschrijven. Wie weet wordt u een van de  

drie gelukkigen. 

Wilt u overstappen op een automatisch incasso?  

Neem dan  contact op met onze afdeling Huuradministratie, 

 telefoon (023) 515 98 59, keuzetoets 2.

Lekkende stortbak? 
Als een toilet met volle stortbak blijft 

doorlopen, kost dit al gauw duizend 

liter water per week. In een jaar tijd 

kunnen de kosten van dit door-

stromende water dan oplopen tot 

zo’n € 70. Bel daarom snel de 

 onderhoudsdienst om het euvel te 

 laten verhelpen. Als u het service-

abonnement van Elan Wonen heeft, 

kost het u niets.

Verkeerd fotobijschrift
In de rubriek ‘Zo was het… 50 jaar 

 geleden’ stond in het vorige nummer 

een verkeerd fotobijschrift. De heer 

Louwerens werd op de foto geflan-

keerd door de vrouw van wijlen de  

heer Dirkse (en niet door zijn dochter).

• 

En 
En de winnaars zijn…
In de wintereditie van Elan  

Nieuws stond een artikel over onze 

 vernieuwde website. De daaraan ver-

bonden prijsvraag is gewonnen door:

• mevrouw Paardekooper uit Haarlem

• mevrouw Van Bezooijen uit Haarlem

• mevrouw Van der Walle uit Haarlem

• mevrouw Van Aalst uit Haarlem

De winnaars ontvingen een theaterbon 

ter waarde van € 75,-. 

Kijk ook eens op onze site boordevol 

 informatie, nieuwtjes en woningen die 

 direct te huur zijn: www.elanwonen.nl.

Energiebespaartip
Kook met minder water en houd de deksels  

op de pannen, dat scheelt flink wat energie.  

Water koken? Tot een halve liter is de waterkoker het 

 energiezuinigst, vanaf een halve liter is de fluitketel 

 voordeliger (als u op gas kookt).

23



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 Florapark).

Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u telefonisch melden tij-

dens de openingstijden via telefoonnummer (023) 

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

dienst@elanwonen.nl.

Storingen aan cv-ketel
Storingen aan de 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 Meld-

kamer. Uiterste noodgevallen zoals  gesprongen 

waterleidingen, elektriciteitsstoringen, inbraak e.d. 

kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week melden. 

De Meldkamer regelt dat zo spoedig mogelijk con-

tact met u wordt opgenomen om het  

probleem te verhelpen.

Woonservice
Belgïelaan 63  2034 AW Haarlem  

Tel.: (023) 517 56 00     

Fax: (023) 517 56 56

www.mijnwoonservice.nl

Regionale Geschillencommissie
Antwoordnummer 1872  2000 WC Haarlem

Folders
Elan Wonen heeft 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! Tele-

foonnummer (023) 515 98 59.

wijkantenne@elanwonen.nl
Naar dit e-mailadres kunt u suggesties en ideeën 

voor leefbaarheid (in uw buurt) mailen.

Hier kunt u ook woonfraude en onrechtmatige be-

woning melden.

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

u direct kunt huren. Dit zijn woningen in de vrije 

huursector. Heeft u interesse in een woning in het 

duurdere segment? Kijk dan op www.elanwonen.nl 

> huren/kopen > per direct te huur.

Ideeën zijn welkom
Wij ontvangen graag onderwerpen en tips voor 

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

brieken ‘Even binnenkijken bij …’, ‘In de spotlight’ 

en ‘Zo was het … jaar geleden’. U kunt mailen naar 

mail@elanwonen.nl.

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


