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Planmatig onderhoud 
Canadezenlaan 2 – 388 

Leeuwarden 

Oude foto van de bouw Canadezenlaan in 1970-1972 
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Dit jaar wordt er planmatig onderhoud 

uitgevoerd in en aan uw woning. Met deze 

brochure willen wij u informeren over de 

onderhoudswerkzaamheden, want we vinden 

het belangrijk dat u als bewoner 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 dan ook om deze brochure 

goed door te lezen.  

 

Doel 

We willen er voor zorgen dat uw woning er nu 
en in de toekomst netjes uitziet. Om die reden 
zijn onderhoudswerkzaamheden van groot 
belang.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspecties 

Wellicht heeft u vernomen dat er de afgelopen 

maanden inspecties zijn uitgevoerd om de 

werkzaamheden goed in kaart te brengen. Ook 

zijn er al nestvoorzieningen voor vleermuizen 

en huismussen aangebracht en bestaande 

kieren dichtgezet zodat werkzaamheden straks 

ook door kunnen gaan en we de dieren niet 

verstoren. 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.  
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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. 

 

Werkzaamheden in uw woning 

 

Kozijnen, voordeur en glas 

De kozijnen en het glas in de woonkamer en 

slaapkamer aan de balkonzijde gaan we 

vervangen door kunststof kozijnen met HR++ 

isolatieglas. We voegen draairamen toe voor 

extra ventilatie. De oude radiatoren in de 

woonkamer en hoofdslaapkamer vervangen 

we ook gelijk door nieuwe radiatoren. In de 

woonkamer plaatsen we een nieuwe 

vensterbank. De hoogte van de vensterbank en 

het glas is gelijk aan de huidige situatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook komt het nieuwe kozijn niet verder naar 

buiten. De afstand tussen het balkonhek en het 

glas blijft gelijk, zodat glasbewassing vanaf het 

balkon mogelijk blijkt. Ook de drempels naar 

het balkon blijven gelijk aan de huidige situatie.  

 

Een tekening van de bestaande en nieuwe 

kozijnindeling staat hieronder. We richten ook 

een modelwoning in, Canadezenlaan 112. Hier 

kunt u binnenkort de nieuwe kozijnen bekijken. 

Als u hier behoefte aan heeft, neemt u dan 

contact op met de bewonersconsulent voor 

het maken van een afspraak. 

 

  

Werkzaamheden 
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U krijgt een nieuwe voordeur en ook het glas 

aan de galerijzijde wordt vervangen door HR++ 

glas. Tenslotte vervangen we de 

radiatorknoppen in de woonkamer, keuken en 

de slaapkamers door zogenaamde 

thermostaatknoppen, zodat u per ruimte de 

temperatuur beter kunt regelen. Met al deze 

maatregelen wordt uw woning comfortabeler 

en energiezuiniger. 

 

Opfrissen badkamer/toilet 

De badkamers en toiletten zijn nog in goede 

staat. We gaan ze grondig reinigen en 

vervangen eventuele kapotte tegels. Daarmee 

heeft u minimale overlast tijdens de 

werkzaamheden en hierna heeft u weer een 

schoon toilet en een frisse badkamer. 

 

Opfrissen keuken 

Ook de keukens zijn nog in goede staat. 

Eventuele waterschade wordt hersteld. 

 

Elektrisch koken (inductie) 

De prijzen van energie zijn afgelopen jaar 

enorm gestegen. Daar heeft Elkien helaas geen 

invloed op. Waar we wel invloed op hebben is 

het kookgas. Dit is een relatief duur 

abonnement. U betaalt daarvoor nu een vast 

bedrag per maand. We gaan het kookgas 

afsluiten en vervangen door elektrisch koken. 

We brengen daarvoor een speciaal stopcontact 

voor elektrisch koken aan in uw keuken.  

 

U krijgt een elektrisch kooktoestel van Elkien. 

Naar keuze een inductiekookplaat of een 

inductie fornuis. 

 

  

Videofoon 

De bestaande intercom wordt vervangen door 

een videofoontoestel. Dit betekent dat u op 

het scherm van het toestel kunt zien wie er 

aanbelt voordat u de deur opent.  

 

Werkzaamheden aan de buitenkant van de 

woning en aan de algemene ruimten 

 

Schilderwerk 

De kozijnen aan de galerijzijde worden 

geschilderd. Ook de stalen vluchttrappen, de 

plafonds van de galerijen en de betonranden 

worden geschilderd. 

 

Galerijtegels 

De losliggende tegels op de galerijen worden 

vastgezet. 

 

Zonwering 

Om de puien in de woonkamer te kunnen 

plaatsen moeten de bestaande uitvalschermen 

tijdelijk verwijderd worden. We plaatsen de 

bestaande zonwering daarna weer terug indien 

mogelijk. 

 

Bergingsplafonds 

Om de bewoners in de woningen boven de 

fietsenbergingen warme voeten te geven gaan 

we de bergingsplafonds isoleren. We kunnen 

hulp bieden als u de berging daarvoor eerst op 

moet ruimen. De berging hoeft niet helemaal 

leeg te zijn. Ook met vragen hierover kunt u 

terecht bij de bewonersconsulent of de 

uitvoerder van Bouwgroep Dijkstra Draisma. 
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Planning 

Naar verwachting starten we in april met het 

uitvoeren van de werkzaamheden. Hierover 

ontvangt u persoonlijk bericht. Ook ontvangt u 

regelmatig nieuwsberichten over de stand van 

zaken van de werkzaamheden. Ongeveer twee 

á drie weken voor de start van de 

werkzaamheden ontvangt u een individuele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

voor uw woning. 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 

Canadezenlaan 2 t/m 194 (Reginahal en Torontohal) 

Canadezenlaan 196 t/m 388 (Quebechal en Winnipeghal) 
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Modelwoning 

Tijdens de werkzaamheden is er een 

modelwoning beschikbaar: Canadezenlaan 

112. In de modelwoning kunt u bekijken hoe 

uw woning er na de werkzaamheden uit komt 

te zien. Er is regelmatig een medewerker van 

Bouwgroep Dijkstra Draisma aanwezig in de 

modelwoning om vragen te beantwoorden.  

 

Wat verwachten wij van u? 

We vragen u om uw persoonlijke spullen in de 

woning op te ruimen 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 in de 

woonkamer en slaapkamer aan de balkonzijde 

vragen wij u een strook van ongeveer één 

meter langs het raam vrij te maken van 

persoonlijke spullen. Hetzelfde geldt bij het 

vervangen van het glas en de voordeur aan de 

galerijzijde. 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.  

 

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. In overleg met de 

uitvoerder plaatsen wij uw zonwering weer 

terug indien mogelijk.  

 

Duur van de werkzaamheden 

De werkzaamheden in en rondom uw woning 

duren in totaal een aantal dagen. Het 

vervangen van de kozijnen is afhankelijk van de 

weersomstandigheden. De werkzaamheden 

worden vaak niet direct achter elkaar aan 

uitgevoerd, dit kan per adres verschillen. Over 

de exacte planning van de werkzaamheden aan 

uw woning ontvangt u persoonlijk bericht.   

 

Overlast 

Wij begrijpen dat de werkzaamheden overlast 

kunnen geven. De overlast proberen wij zoveel 

mogelijk te beperken. Heeft u teveel overlast? 

Neem dan direct contact op met de 

bewonersconsulente van Bouwgroep Dijkstra 

Draisma. 
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Persoonlijke omstandigheden 

Ziet u erg tegen de werkzaamheden op, of is er 

niemand die u helpt? Neem dan contact op 

met de bewonersconsulente. 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 een huurder 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 

Klachtencommissie inschakelen. Deze 

onafhankelijke commissie bekijkt en 

beoordeelt de klacht. De procedure kunt u 

nalezen wanneer u inlogt op Mijn Elkien, via de 

website www.elkien.nl. 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Pieter van der 

Meer. Hij is bereikbaar via telefoonnummer  

06 – 558 356 65 of e-mailadres 

p.vandermeer@bgdd.nl. 

 

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 emailadres 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 emailadres  

info@nieuw-elan.nl.  

 

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 emailadres 

annet.stam@elkien.nl.  

 

  

Algemeen Contactpersonen 

http://www.elkien.nl/
mailto:p.vandermeer@bgdd.nl
mailto:h.bosch@bgdd.nl
mailto:info@nieuw-elan.nl
mailto:annet.stam@elkien.nl
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De plannen genoemd in deze brochure worden gerealiseerd in samenwerking met Bouwgroep Dijkstra Draisma. 

IMPRESSIE 


