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Woningverbetering  
Julianalaan & Breitnerstraat  
Leeuwarden

bij Elkien
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Binnenkort wordt er onderhoud uitgevoerd in/aan uw 

woning. Met deze brochure willen wij u informeren over 

de onderhoudswerkzaamheden, want we vinden het 

belangrijk dat u goed op de hoogte wordt gebracht  

van de plannen. 

U leest in deze brochure wat er allemaal komt kijken  

bij de werkzaamheden. Wat kunt u van ons verwachten 

en wat verwachten wij van u? Wij adviseren u om deze 

brochure goed door te lezen. 

Doel
We willen ervoor zorgen dat uw woning er nu en  

in de toekomst netjes uitziet. Om die reden zijn 

onderhoudswerkzaamheden van groot belang.  

Uw woning wordt niet alleen onderhouden maar  

ook verbeterd. De woning is al enige jaren geleden 

gebouwd en voldoet niet meer aan onze huidige  

eisen en verwachtingen. Door de verbetering kan  

Beste bewoner(s),

de woning weer lange tijd goed verhuurd worden.  

Het isoleren van de woning is een belangrijk onderdeel. 

Energiebesparing levert u een besparing in kosten en  

een verbetering van het wooncomfort op.

 
Inspecties
Wellicht heeft u vernomen dat er de afgelopen maanden 

inspecties zijn uitgevoerd om de werkzaamheden goed in 

kaart te brengen. Deze inspecties zijn onze basis voor het 

bepalen van de werkzaamheden. Op de volgende pagina 

leest u welke werkzaamheden wij voor ogen hebben. 

Daarna vindt u informatie over de planning en de 

uitvoering van de werkzaamheden, gevolgd door 

algemene informatie, die voor u als huurder van  

belang is. 

Er worden zowel aan de binnenkant als aan de  

buitenkant van uw woning werkzaamheden uitgevoerd. 

Wat gaan we precies doen? Hierbij een overzicht van  

de werkzaamheden:   

•  Nieuwe kunststof kozijnen met triple  

beglazing plaatsen

• Voordeur vervangen

• Balkons coaten

• Zachtboardplafonds bovenste woningen vervangen

• Keuken, douche en toilet vervangen 

• Mechanisch ventilatiesysteem aanbrengen

•  Cv-ketel en gas verwijderen door aansluiting  

op collectief systeem

• Voorziening t.b.v. elektrisch koken aanbrengen

• Meterkast aanpassen

•  Zonwerende screen plaatsen bij woonkamerraam  

aan de Julianalaan  

• Dak bij-isoleren en nieuwe dakbedekking plaatsen

• Zonnepanelen op dak plaatsen

• Rioleringsbuis in slaapkamerkast aanbrengen

• Intercomsysteem vervangen

• Brievenbussen vervangen

• Waslijnen balkon vervangen

 

Opties voor badkamer, keuken en toilet 
U kunt uw keuken, douche en toilet gratis een  

persoonlijk tintje geven. Voor een aantal elementen  

kunt u zelf keuzes maken in kleuren of vormen.  

De keuzes vindt u in de brochure ‘Onderhoud badkamer, 

keuken en toilet’. U ontvangt deze brochure als bijlage.

Tegen een meerprijs kan de standaard keuken  

worden uitgebreid. Deze keuzes staan ook in de 

brochure. De extra kosten staan duidelijk vermeld.  

Uw voorkeuren geeft u aan op de laatste pagina  

van de brochure. 

Voordat u uw keuze maakt adviseren wij u eerst de 

monsters te bekijken. Monsters zijn kleine voorbeelden 

van de materialen, bijvoorbeeld een handgreep of een 

stukje aanrechtblad. De aannemer laat u binnenkort 

monsters zien van de verschillende kleuren en materialen 

waaruit u kunt kiezen. Dit gebeurt tijdens een huisbezoek 

of op uitnodiging in de modelwoning. Meer informatie 

over het huisbezoek en de modelwoning vindt u op de 

volgende pagina. 

Collectief verwarmingssysteem
Met de woningverbetering wordt uw woning voorbereid 

op de toekomst; de gasleiding en de cv-ketel worden 

verwijderd en uw woning wordt aangesloten op een 

collectief verwarmingssysteem. Daarnaast krijgt u 

zonnepanelen voor het opwekken van energie. 

De huurprijs wordt niet verhoogd, wel verandert de 

samenstelling van de energierekening. Uitgangspunt is 

dat uw energierekening, bij hetzelfde gebruik van de 

woning, niet hoger wordt. U betaalt in de nieuwe situatie 

een voorschotbedrag voor elektra aan Elkien, vastgesteld 

op basis van uw huidige energieverbruik. Om uw 

voorschotbedrag vast te kunnen stellen vragen we u 

binnenkort een recente jaarrekening aan te leveren. U 

houdt te allen tijde inzicht in uw eigen energiegebruik. 

Binnenkort ontvangt u meer informatie over het nieuwe 

verwarmingssysteem. 

Elektrisch koken
Omdat het gas uit de woning verdwijnt, gaat u elektrisch 

koken. Hiervoor wordt een aansluiting in de keuken 

aangebracht. Uw huidige gaskooktoestel kan niet meer 

gebruikt worden. Daarom wordt u een elektrisch 

kooktoestel of een vergoeding van € 300,00 aangeboden. 

Tijdens het keuzemoment kunt u een keuze maken.

Werkzaamheden



Basislijn alignment

Basislijn alignment

Basislijn alignment

4 5

Planning
Omdat de woningverbetering een groot aantal  

woningen betreft, worden de werkzaamheden in  

drie fases uitgevoerd, namelijk: 

 

• Fase 1: Julianalaan 72 t/m 114D

•  Fase 2: Julianalaan 44 t/m 70D  

en Breitnerstraat 26 t/m 52C

•  Fase 3: Julianalaan 116 t/m 138D  

en Breitnerstraat 2 t/m 24C

Om te kunnen starten met de werkzaamheden  

dient minimaal 70% van de bewoners mee te werken  

aan de woningverbetering. Middels bijgevoegde  

akkoordverklaring geeft u uw medewerking aan.

Binnenkort komt een medewerker van Bouwgroep 

Dijkstra Draisma bij u langs om de plannen verder  

toe te lichten en de akkoordverklaring op te halen.  

Allereerst worden de woningen uit fase 1 bezocht,  

daarna volgen de woningen uit fase 2 en 3.

Naar verwachting starten we halverwege april met het  

uitvoeren van de werkzaamheden in fase 1. De eerste 

helft van alle woningen wordt in 2020 verbeterd, de 

andere helft van de woningen volgt in 2021. Hierover  

ontvangt u nader bericht. Ook ontvangt u regelmatig  

een nieuwsbrief over de stand van zaken van de  

werkzaamheden. 

Ongeveer twee á drie weken voor de start van de  

werkzaamheden ontvangt u een individuele planning  

van de werkzaamheden in uw woning. Daarnaast  

ontvangt u een werkboek met informatie over onder 

andere de planning en volgorde, de werktijden, het  

vrijmaken van ruimtes en het verwijderen van  

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s). 

U kunt bij de bewonersconsulente van Bouwgroep  

Dijkstra Draisma terecht voor vragen of advies bij  

eventuele problemen. Op de laatste pagina van  

deze brochure vindt u de contactgegevens. 

Planning en uitvoering
Modelwoning
Tijdens de werkzaamheden is er een modelwoning 

beschikbaar: Julianalaan 48D. In de modelwoning kunt  

u bekijken hoe uw woning er na de werkzaamheden uit 

komt te zien. In de modelwoning zijn ook de verschillende 

materialen voor de keuken, douche en het toilet  

aanwezig, zodat u een keuze kunt maken. Er is  

regelmatig een medewerker van Bouwgroep Dijkstra 

Draisma aanwezig in de modelwoning om vragen  

te beantwoorden. 

Wat verwachten wij van u?
Wij vragen u de woning gedeeltelijk te ontruimen.  

We vragen u om uw persoonlijke spullen uit de keuken, 

douche en het toilet te verwijderen voor de uitvoering 

van de werkzaamheden. Zo kunnen de vakmensen  

direct aan de slag en voorkomen we beschadiging van  

uw spullen.

Voor het vervangen van de kozijnen vragen wij u een 

strook van ongeveer één meter langs het raam vrij te 

maken van persoonlijke spullen. In de modelwoning  

kunt u terecht voor folie en verhuisdozen waarmee u de 

meubels kunt afdekken en persoonlijke spullen kunt 

inpakken. De aannemer dekt de vloerbedekking af met 

plastic of dekkleden. Heeft u tijdelijk opslag nodig voor 

een deel van uw inboedel door ruimtegebrek? Geef dit 

dan aan bij de aannemer, hij zal u een voorstel doen.

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)
Wij vragen u voorzieningen te verwijderen die u zelf  

in de woning heeft aangebracht en die de uitvoering  

belemmeren. Dit zijn voorzieningen die niet standaard  

in of bij de woning horen zoals gordijnrails, vitrages en 

gordijnen. De aannemer kan u helpen bij het verwijderen 

van de voorzieningen, maar is niet verantwoordelijk voor 

eventuele schade. Zelf aangebrachte voorzieningen aan 

de buitenkant van de woning, zoals zonwering en  

antennes, worden door de aannemer verwijderd in  

verband met veiligheid. 

Heeft u deze Zelf aangebrachte voorzieningen in het  

verleden, met toestemming van Elkien, zelf aangebracht? 

En wordt uw investering door de werkzaamheden  

verwijderd? Dan heeft u misschien recht op een  

vergoeding. Meer informatie hierover vindt u in artikel 2 

van het Sociaal Pakket en het beleidsplan ZAV van Elkien.  

U kunt dit nalezen wanneer u inlogt op uw  

persoonlijke pagina, via de website www.elkien.nl.

Duur van de werkzaamheden
De werkzaamheden in/rondom uw woning duren in  

totaal een aantal weken. Eerst worden alle werkzaam-

heden aan de buitenkant van de woning uitgevoerd 

(kozijnvervanging). Daarna volgen de werkzaamheden 

aan de binnenkant van de woning (badkamer, keuken  

en toilet vervangen). 

Het vervangen van de kozijnen is afhankelijk van de aard 

van de werkzaamheden en de weersomstandigheden.  

De werkzaamheden worden vaak niet direct achter elkaar 

aan uitgevoerd, dit kan per adres verschillen. Dat komt 

door de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden. 

De buitenwerkzaamheden aan uw woning duren  

ongeveer een week en de binnen werkzaamheden  

ongeveer twee weken. Over de exacte planning van de 

werkzaamheden aan uw woning ontvangt u nader bericht.  

Overlast en gebruik keuken, douche en toilet
Het komt voor dat u tijdens de werkzaamheden tijdelijk 

geen gebruik kunt maken van uw keuken, douche en  

toilet. Hiervoor zijn tijdelijke voorzieningen beschikbaar. 

Ook zorgt de aannemer ervoor dat u ’s avonds en  

’s nachts beschikt over water, een kookvoorziening en een 

toilet. Voor een douchegelegenheid kan worden gezorgd. 

De aannemer overlegt met u welke voorzieningen hij  

voor u regelt. 

De werkzaamheden zijn behoorlijk ingrijpend en daar 

gaat u overlast van ondervinden. Wij begrijpen dat dit 

een behoorlijke impact op u kan hebben. De overlast  

proberen wij zoveel mogelijk te beperken. Heeft u teveel 

overlast? Of bent u het niet eens met de voorzieningen 

die u geboden worden? Neem dan direct contact op  

met de bewonersconsulente.
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Persoonlijke omstandigheden
Ziet u erg tegen de werkzaamheden op, of is er niemand 

die u helpt? Wilt u de uitvoering weigeren? Of zijn  

er andere problemen door persoonlijke omstandigheden 

waar we rekening mee moeten houden? Blijft u er dan 

niet mee zitten en vertel het ons. Samen zoeken we  

naar oplossingen en mogelijkheden. 

Klachten
Problemen tijdens de uitvoering overlegt u in eerste 

instantie met de aannemer. Als u er samen niet uitkomt, 

neem dan contact op met de Projectleider Sociaal van 

Elkien. 

Het kan voorkomen dat u er ook niet uitkomt met de 

medewerker van Elkien. Hierover kan dan schriftelijk 

bezwaar worden gemaakt bij Elkien. Mocht dat ook  

niet tot een oplossing leiden, dan kunt u de Klachten-

commissie inschakelen. Deze onafhankelijke commissie 

bekijkt en beoordeelt de klacht. De procedure kunt u 

nalezen wanneer u inlogt op uw persoonlijke pagina,  

via de website www.elkien.nl.

Sociaal Pakket
Uw rechten zijn vastgelegd in het Sociaal Pakket  

voor huurders bij groot onderhoud/renovatie/ 

woning verbetering. Dit zijn afspraken die wij met de 

huurders belangenorganisaties hebben vastgelegd.  

U kunt het Sociaal Pakket nalezen op de website  

van Elkien, www.elkien.nl > projecten > woning-

verbetering. 

Vergoeding 
U ontvangt een vergoeding van Elkien bij aanvang van  

de werkzaamheden. Deze vergoeding bestaat uit twee 

bedragen. U ontvangt € 619,00 (prijspeil 1 januari 2020) 

voor de onverwachte kosten, bijvoorbeeld voor het  

vervangen van een rolgordijn dat niet meer past, of  

een emmer saus om de wanden netjes te maken.

Daarnaast krijgt u een bedrag ter hoogte van uw  

bruto maandhuur. Dit ontvangt u als vergoeding voor  

de overlast. Afspraken over vergoedingen vindt u ook 

terug in het Sociaal Pakket. U ontvangt geen verhuis-

kostenvergoeding omdat u niet gedwongen tijdelijk  

hoeft te verhuizen. Uw woning hoeft niet volledig 

opnieuw ingericht te worden.

Huur en huurtoeslag
U ontvangt geen huurverhoging als gevolg van de  

standaard werkzaamheden van de woningverbetering.  

U hoeft daarom geen wijzigingen door te geven aan  

de Belastingdienst voor de huurtoeslag.

Wel passen wij het puntensysteemhuurwoningen aan  

op de uitgevoerde werkzaamheden. Nieuwe huurders 

gaan in de toekomst wel meer huur betalen, passend  

bij de woning. 

Tot slot
Samen met u maken wij graag van uw huis een warmer 

thuis. Na de uitvoering van alle werkzaamheden hopen 

wij dat u nog lang, en met veel plezier, van uw verbeterde 

woning kunt genieten. Wij danken u alvast voor uw  

medewerking tijdens de uitvoering!

Algemene informatie
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Voor technische vragen met betrekking tot de uitvoering 

van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de 

uitvoerder van Bouwgroep Dijkstra Draisma. Zijn naam en 

contactgegevens worden binnenkort bekend gemaakt.

Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de 

bewonersconsulente van Bouwgroep Dijkstra Draisma, 

Hanneke Bosch. Zij is bereikbaar via telefoonnummer  

06 - 150 979 13 of e-mailadres h.bosch@bgdd.nl.

 
 
 
 
Huurdersplatform Nieuw Elan
Ook het huurdersplatform wordt betrokken bij het  

tot stand komen van de plannen rondom uw woning. 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met  

Nieuw Elan via telefoonnummer  058 - 215 91 19  

of e-mailadres info@nieuw-elan.nl. U kunt zich hier  

ook aanmelden als deelnemer van de klankbordgroep. 

 
 
 
 
 
 
 

Elkien
Uw Projectleider Sociaal van Elkien tijdens de  

werkzaamheden is Annet Stam. Mochten er 

problemen zijn dan kunt u contact met haar opnemen  

via telefoonnummer 0513 - 635 808 / 06 - 222 391 11  

of e-mailadres annet.stam@elkien.nl. 

Contactpersonen
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De plannen genoemd in deze brochure worden gerealiseerd in  

samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma.


