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Informatiebrochure 

Onderhoudswerkzaamheden 

 

We gaan onderhoudswerkzaamheden doen aan uw 

woning. In deze informatiebrochure leest u welke 

werkzaamheden dit zijn. We verwachten dat we 

hiermee in december 2022 gaan beginnen.  

Een toekomstbestendige woning 
Elkien wil ervoor zorgen dat uw woning 

toekomstbestendig is en hierdoor nog heel veel jaren 

meegaat. Daarom zijn onderhoudswerkzaamheden 

heel belangrijk. We gaan uw woning niet alleen 

onderhouden, maar ook energiezuiniger maken. 

Daarom vervangen we bijvoorbeeld uw glas voor triple 

glas en kunt u kiezen voor zonnepanelen. 

Energiebesparing zorgt ervoor dat u een minder hoog 

verbruik heeft. Ook krijgt u meer wooncomfort door   

bijvoorbeeld het nieuwe isolerende glas.  

 

Onderzoek in- en rond uw woning 
We hebben onderzoek gedaan aan de binnen- en  

buitenkant van uw woning. Zo hebben we een goed 

beeld gekregen van uw woning en welk onderhoud er 

nodig is om uw woning klaar te maken voor de 

toekomst. 

 

 

Hoe gaat het nu verder? 
In december gaan we beginnen met onze 

werkzaamheden aan de binnen- en buitenkant van uw 

woning. Voordat we hiermee beginnen, willen we 

graag bij u langskomen voor een huisbezoek.  

 

Wat gebeurt er bij het huisbezoek? 
De uitvoerder en bewonersconsulente komen bij u 

thuis langs. Zij vertellen u dan over de  

werkzaamheden, de verwachte planning voor uw 

woning en de startdatum. Na dit gesprek wil de 

uitvoerder graag even samen met u een rondje door 

uw woning lopen. Zo krijgt zij een goed beeld van uw 

woning.  

 

Wanneer starten de werkzaamheden? 
We verwachten dat we in december 2022 starten met 

de werkzaamheden. We beginnen dan bij de Kleine 

Hoogstraat 22 en eindigen bij Kleine Hoogstraat 22D.  

Als we bij u langskomen voor het huisbezoek vertellen 

we u wanneer we precies bij u beginnen. 

 

Hoe lang duren de werkzaamheden? 
De binnenwerkzaamheden duren ongeveer 10 

werkdagen per woning. Door bijvoorbeeld Corona kan 

dit opschuiven of langer duren dan we van tevoren 

gepland hebben. Wanneer er iets verandert laten wij u 

dat weten. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 

Wat zijn de werkzaamheden? 
We doen werkzaamheden aan de binnen- en 

buitenkant van uw woning: 

 

Buitenwerkzaamheden: 

- Vervangen dakramen 

- Vervangen schuiframen voor een kozijn met een 

draai-kiep bovenraam met een rooster 

- Plaatsen 4 zonnepanelen per woning 

- Vervangen sifons van de hemelwaterafvoeren 

- Kozijnvervanging voor nieuwe aluminiumkozijnen 

met triple beglazing 

- Schilderen gestucte gevel 

- Schilderen entree en achterdeur 

 

 



 

 

Binnenwerkzaamheden bouwkundig: 

- Vervangen keuken-, douche- en toilet 

- Plaatsen afzuigkap in de keuken met een 

rechtstreekse afvoer naar buiten. Het leidingwerk 

werken we weg met een koof 

- Schilderen wanden keuken 

- Nalopen van hang- en sluitwerk 

- Verbeteren wasmachineruimtes 

- Vervangen vloerafwerking trappen 

- Controle brandwerende doorvoeren 

- Aanpassen van diverse installatiedoorvoeren in 

verband met de brandveiligheid 

 

Binnen – en buitenwerkzaamheden 

installatietechnisch: 

- Vervangen huidige cv-ketel door nieuwe 

hoogrendementsketel (wanneer deze aan 

vervanging toe is) 

- Aanbrengen Co2 gestuurde mechanische 

ventilatie 

- Vervangen groepenkast + wandcontactdoos voor 

zonnepanelen 

- Aansluiten zonnepanelen op omvormer 

- Realiseren van een aansluiting ten behoeve van 

een elektrisch kooktoestel (inductie) 

- Aanbrengen van een CO2-sensor in de 

woonkamer (opbouw leidingwerk) 

- Vervangen intercom 

- Aanbrengen of vervangen van rookmelders. 

- Verrichten Veilig Thuis- keuring 

- Kleine aanpassingen naar aanleiding van de 

Veilig Thuis-keuring 

 

U kunt kiezen voor een nieuwe keuken, 

douche & toilet 

Wanneer u dit wilt kunt u samen met de 

bewonersconsulente tijdens het huisbezoek uw 

keuzes invullen. We hebben een keuzebrochure voor 

de keuken-, douche en toilet meegestuurd. Leest u 

deze op uw gemak door.   

 

De werkzaamheden aan de keuken-, douche en het 

toilet duren ongeveer 10 werkdagen. In deze periode 

kunt u hier geen gebruik van maken.  

 

 

We plaatsen een nieuwe afzuigkap 

Dit is een afzuigkap met een afvoer vanuit uw keuken 

rechtstreeks naar buiten.   

 

We vervangen u CV-ketel 

U krijgt een nieuwe Remah HR combi 2022. Dit doen 

we alleen bij de woningen waar de CV nog niet 

vervangen is. 

 

We plaatsen een mechanische ventilatie-unit 

Deze ventilatie-unit voert lucht af in de natte ruimtes; 

de keuken, de douche en het toilet. Door kanalen zijn 

deze ruimtes op de unit aangesloten voor afvoer van 

lucht. Natuurlijke verse luchttoevoer komt via roosters 

de woning binnen.  De mechanische ventilatie gaat 

automatisch aan als er teveel C02 in de woonkamer 

is. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er veel mensen 

in de woonkamer zijn. Wanneer de lucht vochtig is 

wordt deze lucht ook afgevoerd. 

 
We plaatsen een nieuwe groepenkast 
Bij alle woningen vervangen we de groepenkast en 
maken deze geschikt voor elektrisch koken en de  
zonnepanelen. 
 

We keuren alle elektra in uw woning 

Dit heet een VT-keuring (veilig thuis keuring). Dit doen 

we als we klaar zijn met alle binnenwerkzaamheden. 

Onveilige situaties herstellen we.  

 

We controleren uw woning op 

brandveiligheid 

We hangen bij alle woningen nieuwe rookmelders op. 

Ook controleren we op brandveiligheid. Nadat alle 

werkzaamheden zijn uitgevoerd doen we een VT- 

keuring om de installaties te keuren.  

 

We vervangen de aluminium kozijnen 

U krijgt nieuwe aluminium kozijnen. Soms past dan de 

raambekleding die u had niet meer in deze nieuwe 

kozijnen. U krijgt daarom een vergoeding van € 50,00 

per kozijn.  

 

 

 

 



 

 

We vervangen de dakramen  

De bovenwoningen krijgen nieuwe dakramen. De 

oude raambekleding past hierdoor niet meer. Wij 

plaatsen een nieuw verduisterend rolgordijn in het 

dakraam. Dit rolgordijn krijgt u van Elkien.  

 

We vervangen bij alle ramen het glas 

U krijgt hiervoor triple glas. We vervangen ook de 

dakramen en de aluminiumkozijnen. 

 

U krijgt een aansluiting voor een elektrisch 

kooktoestel in uw keuken 

Wanneer u wilt kunt u hierna elektrisch gaan koken. 

De gasaansluiting blijft wel gewoon in uw keuken 

aanwezig.  

U kunt kiezen voor zonnepanelen 

U krijgt dan de opbrengst van 4 zonnepanelen. De 

zonnepanelen sluiten we aan op een omvormer. We 

plaatsen deze omvormer in de meterkast van uw 

woning. De panelen leveren per stuk ongeveer 350 

Wp op, dus in totaal zo’n  1400 Wp.  Hiervoor betaalt 

u maandelijks € 8,00 aan Elkien.  Dit bedrag is lager 

dan dat de energiebesparing u oplevert. Wanneer u 

kiest voor zonnepanelen, ondertekent u dan het 

akkoordverklaringsformulier. U kunt dit aan de 

bewonersconsulente geven bij het huisbezoek.  

U hoeft niet thuis te blijven als wij aan 

het werk zijn 
Wanneer u ons een sleutel geeft, kunnen wij onszelf 

binnenlaten. Als we klaar zijn sluiten we de deur weer 

goed af. Uw sleutel bewaren we in een sleutelkluis.  

 

 

 

U kunt in uw woning blijven tijdens 

ons werk.  
We zijn wel in- of aan uw woning aan het werk. Dit 

geeft bij sommige werkzaamheden overlast. Wanneer 

wij met uw keuken-, douche en toilet bezig zijn kunt u 

hier geen gebruik van maken. Wel wordt iedere dag 

uw toilet weer teruggeplaatst, zodat u hier na 15.45 

uur weer gebruik van kunt maken. 

 

Wat zijn de werktijden? 
We beginnen ‘s ochtends om ongeveer 7.00 uur en 

stoppen om 15.45 uur met ons werk. 

 

Wat verwachten wij van u? 
Wilt u de ruimtes waar wij bij moeten vrij maken van 

spullen?  Hiermee bedoelen we:  

- Het vrijmaken van de hal in verband met de 

aanpassingen in de meterkast; 

- Het vrijmaken van een strook van ongeveer één 

meter langs de ramen aan de binnenkant van uw 

woning bij het vervangen van de kozijnen. U kunt 

bij de uitvoerder folie vragen om uw meubels en 

dergelijke af te dekken. De vaklieden dekken de 

vloerbedekking af met plastic of dekkleden; 

- Het leeghalen van de keuken, douche – en het 

toilet in verband met het vernieuwen hiervan. 

- Het vrijmaken van het deel rondom de CV-ketel  

Wanneer u hierbij hulp  nodig heeft, kunt u dat aan 

de uitvoerder doorgeven. 

We leveren de woning aan u op 
We leveren uw woning op als we klaar zijn met ons 

werk. Dit doen wij samen met u.  Soms zijn er nog 

kleine dingen die nog niet helemaal goed zijn en 

aangepakt moeten worden. Dit doen wij dan zo snel 

mogelijk. Als u tevredenheid bent, vragen wij u het 

digitale opleverformulier voor akkoord te 

ondertekenen.  

 

 

 

 



 

 

Coronamaatregelen 

Er zijn bijna geen coronamaatregelen meer, maar 

helaas nog wel steeds mensen die ziek worden door 

Corona. Dit zorgt soms voor vertragingen in 

planningen doordat werknemers ziek zijn of in 

quarantaine zitten. Wij vragen hiervoor uw begrip 

wanneer planningen niet gehaald worden of 

werkzaamheden anders verlopen dan van tevoren 

gecommuniceerd. 

 

Bewonerstevredenheidenquête 
Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van onze 

werkzaamheden vond. Over welke punten u tevreden 

bent en wat u misschien graag anders had gewild. De 

mening van u als bewoner(s) is erg belangrijk voor 

ons. Hier leren we van en kunnen we gebruiken voor 

in een volgend project. Deze enquête wordt 

afgenomen door KWH. Dit is een externe partij. Zij 

nemen via email of telefonisch contact met u op. 

 
Eindcontrole Energielabel Invent 
Als onze werkzaamheden klaar zijn, komt een 

medewerker van Invent bij u langs voor een 

eindcontrole van het energielabel. Zo wordt bepaald 

hoeveel het energielabel verbeterd is door de 

energetische aanpassingen. De medewerker van 

Invent moet zich altijd kunnen legitimeren.  

 

Geen huurverhoging 
Door de isolerende maatregelen en het plaatsen van 

zonnepanelen wordt uw woning comfortabeler en 

energiezuiniger. Hiervoor wordt uw huur niet 

verhoogd.  U betaalt alleen een maandelijkse 

vergoeding van € 8,00 voor de zonnepanelen. Dit 

bedrag is lager dan dat de energiebesparing u 

oplevert (bij gelijk gebruik als daarvoor). 

Overlast 
Bouwen – en verbouwen gaat helaas niet zonder 

overlast. Bijvoorbeeld geluidsoverlast, of het parkeren 

in de wijk door ons en onze co-partners. We doen 

uiteraard ons best om de overlast zoveel mogelijk te 

beperken.  

We hopen op uw begrip en medewerking om er samen 

een succesvol project van te maken. 

 

 

Ziet u erg tegen de werkzaamheden op? 

Of zijn er andere problemen door persoonlijke 

omstandigheden waar we rekening mee moeten 

houden? Blijft u er dan niet mee zitten en neem 

contact op met de bewonersconsulente. Samen 

zoeken we naar oplossingen en mogelijkheden. 

Elkien en Lont werken samen aan uw 

woning 

Dat noemen we ketensamenwerking. Bij  

ketensamenwerking bundelen wij onze krachten, met 

als doel om beter en slimmer te werken. 

 

Vragen? 
Voor technische vragen over de uitvoering van de 

werkzaamheden en detailvragen over de planning 

kunt u contact opnemen met Arnold Veenstra, de 

uitvoerder van Lont. Hij is tijdens de  

werkzaamheden aanwezig.   

Arnold Feenstra 

T. 0518 729 109   

E. a.veenstra@lont.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog 

vragen of zijn er andere zaken die u wilt bespreken. 

Neem dan contact op met 

Marsha van Bijleveld, 

bewonersconsulente van 

Lont.  

T. 06 29 04 39 95  

E.  m.vanbijleveld@lont.nl 

 

 

Projectleider Sociaal Elkien: 

Annet Stam   

T. 06 - 22 23 91 11     E. Annet.Stam@elkien.nl  

 

Huurdersplatform Nieuw Elan: 

Zuidergrachtswal 3, 8933 AD Leeuwarden  

T 058 – 215 91 19, E. info@nieuw-elan.nl 
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