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  Wat gaan we wel en niet doen?

  Wijkcoach Dirk Adema  

stelt zich voor

  Bouwpartner Van Wijnen

Er ligt een grote opdracht voor Elkien in uw wijk. Daarom starten we onderhouds-
werkzaamheden. En dat is hard nodig. Veel bewoners hebben al langere tijd klachten  
over hun woning. Dit vinden wij heel vervelend. We bereiden de werkzaamheden nu 
voor. De hoogste tijd om u te vertellen welke plannen we hebben gemaakt, waar we 
nu staan en wat we gaan doen. Aan het werk in Noorderhoek dus!

Van start in het Spitaal  
en de Suffridusstraat
 
In de wijk staan in totaal 338 woningen van Elkien die allemaal 
onderhouden moeten worden. We kunnen natuurlijk niet op alle 
plekken tegelijk beginnen. We maken een plan en voeren dit stap 
voor stap uit. We starten op 29 november 2021 met de inspectie van 
110 woningen in het Spitaal en de Suffridusstraat. Van Wijnen voert 
deze inspecties uit. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer 
over. Ondertussen werken we hard aan het totale plan zodat u straks 
ook weet wanneer uw woning aan de beurt is.

Met plezier stellen wij de klankbordgroep aan u voor. Marcella Postema, Rita Wijnja en 
Riemkje Kloosterman vertegenwoordigen de belangen van de bewoners in uw wijk. 
Omdat ze horen en zien wat er speelt, zijn zij een belangrijke gesprekspartner voor 
Elkien en huurdersplatform Nieuw Elan. We betrekken de klankbordgroep bij de plannen 
en controleren of we de goede dingen doen. Wat kan er beter? Wat leeft er onder de 
bewoners? Geef uw vragen of opmerkingen dus vooral aan hen door. Zij bespreken ze  
met ons. Het volgende overleg met de klankbordgroep is op dinsdag 14 december 2021.

Waarvoor benader ik de klankbordgroep?
Uw vragen, zorgen en opmerkingen over onze aanpak. 
Maar ook horen wij graag goede ideeën en wensen 
over bijvoorbeeld de manier waarop we contact met u 
hebben. Wat gaat goed en wat kan nog beter? 

Waarvoor benader ik de klankbordgroep niet?
Heeft u een klacht over uw woning? Dan moet u niet bij 
de klankbordgroep zijn. Neem dan rechtstreeks contact 
op met Elkien.  
 
De medewerkers van ons klantservicecentrum staan 
voor u klaar. Ze beantwoorden vragen en nemen 
reparatieverzoeken aan. Bellen kan van maandag 
tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 17.00 uur via 
telefoonnummer 0513 – 635 735 of stuur een mail  
naar klantenservice@elkien.nl

Coronavirus
Vanwege corona passen we onze werkwijze indien nodig aan. Uw veiligheid en gezondheid en  
die van onze medewerkers staat hierbij altijd voorop. Daarom dragen wij tijdens de inspecties  
binnen een mondkapje en hanteren wij de 1,5 meter afstand. Alleen samen kunnen we er voor  
zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. We rekenen op uw begrip.
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In deze nieuwsbrief staan veel handige telefoonnummers

M
eer weten over dit project: elkien.nl/noorderhoek
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Riemkje, Rita en Marcella



Dat er bij veel woningen in Noorderhoek veel moet gebeuren, is wel 
duidelijk. En ook dat dit veel geld kost. Van Wijnen maakt op basis van 
onder andere de bouwkundige opnames en de wensen van de huurders 
verschillende voorstellen. We noemen dit scenario’s. Daarin staat beschreven 
wat we uitvoeren en wat dat dan kost. Elkien heeft ook een begroting, de 
meerjarige onderhoudsbegroting. Daarin staat beschreven hoeveel geld we 
hebben voor het onderhoud van al onze woningen. De werkzaamheden in 
de Noorderhoek zijn hier onderdeel van en moeten dus ook passen in deze 
begroting. Zodra we het scenario gekozen hebben, zullen we dit met u delen. 
We verwachten dat dit in het eerste kwartaal van 2022 is.

Wanneer is mijn woning aan de beurt?
Omdat het om zoveel woningen gaat, duren de werkzaamheden lang. De 
uitvoering kan in totaal wel drie jaar duren. De planning is ook afhankelijk van 
het scenario dat Elkien kiest. 

Maar binnenkort gaan we echt van start. Vanaf maandag 29 november 2021 
begint Van Wijnen met de inspecties van de eerste 110 woningen in het 
Spitaal en de Suffridusstraat. De bewoners zijn ondertussen op de hoogte 
gebracht met een brief. Op de afbeelding kunt u zien waar we starten en 
eindigen. Deze eerste 110 inspecties zijn eind februari klaar. 
 
De inspecties van de overige woningen vinden plaats in het nieuwe jaar 2022. 
Zodra de planning voor deze inspecties bekend zijn, hoort u dat van ons.

Wat hebben we de  
afgelopen tijd gedaan?

Ook de afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten. Om een goed beeld  
te krijgen van de woningen en de behoefte van de bewoners hebben we van  
alles onderzocht.

 
Keuring door Energiewacht
Energiewacht heeft de opdracht gekregen om de technische installaties in alle woningen te keuren. Dit is 
op ruim 280 adressen gebeurd. Problemen werden daarbij meteen verholpen. Helaas is het nog niet gelukt 
om de installaties in alle woningen te keuren. 

Heeft de energiewacht uw installatie nog niet gekeurd? 
Maak dan een afspraak via telefoonnummer 088 - 200 85 55 of stuur een  
mail naar mutatiekeuring@energiewacht.nl Zo weten we meteen of uw  
installatie veilig is! Alvast bedankt voor uw medewerking.

 
Enquête onder bewoners
Begin dit jaar heeft u een enquête ontvangen. Van de 338 bewoners hebben maar liefst 257 gereageerd.  
Een mooie score die goed laat zien dat u begaan bent met uw woning en woonomgeving. De enquête 
leverde heel veel informatie op. Het geeft ons inzicht in de problemen die u ervaart. Het vaakst genoemd zijn: 
gehorigheid, slechte isolatie, tocht, verouderde keuken en schimmelvorming.

Bouwkundige opnames
Elkien heeft Van Wijnen gevraagd om te kijken naar het onderhoud van de woningen. We noemen dit 
bouwkundige opnames. Er zijn opnames gedaan in 50 woningen. Hierbij was extra aandacht voor de zaken 
die uit de enquête naar voren kwamen. De uitkomsten zijn met Elkien besproken en zijn gebruikt voor het 
onderhoudsplan. Wat pakken we aan en wat niet?

Contact met de klankbordgroep

Meedenken met de klankbordgroep?
Marcella, Rita en Riemkje kunnen nog wel wat hulp gebruiken in de
klankbordgroep. Het zou mooi zijn als nog meer bewoners van de  
wijk vertegenwoordigd zijn. Bijvoorbeeld uit de omgeving van de 
Corneliusstraat/Furmerusstraat. Wilt u hier iets in betekenen? Meld u  
dan aan bij Hinke de Jong. Zij is de projectleider sociaal van Elkien.

Mailen kan ook via: noorderhoeksneek@outlook.com 

Marcella Postema
06 - 14 86 06 01

Rita Wijnja 
06 - 53 55 23 68

Riemkje Kloosterman
06 - 57 11 27 50

Uw projectleider 
sociaal
Voor al uw vragen over de 
werkzaamheden die horen bij het 
project kunt u terecht bij Hinke de 
Jong. Zij is de projectleider sociaal 
in de Noorderhoek. Hinke is het 
gezicht van Elkien in uw wijk.  
Ze heeft een luisterend oor en 
geeft graag advies. Hinke werkt van 
maandag t/m donderdag en is te 
bereiken via 0513 – 652 822.  
Of stuur een e-mail naar  
hinke.dejong@elkien.nl 

Beestjes
Voordat we mogen starten met werkzaamheden 
aan woningen controleren we op beestjes.  
Dit is zo geregeld in de wet. We noemen dit een 
Flora en Fauna onderzoek. Met dit onderzoek zijn 
we al gestart. Waar nodig nemen we passende 
maatregelen. Hierbij kunt u denken aan het 
ophangen van vleermuiskastjes of mussenkasten. 
We weten van een aantal bewoners bijvoorbeeld 
dat ze last hebben van kraaien en nesten in de 
dakgoten. Daar kijken we ook naar.  
 
Van Wijnen begeleidt dit Flora en Fauna 
onderzoek voor Elkien.
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Even voorstellen: 

Dirk Adema   
wijkcoach   
Noorderhoek
Bij Elkien werken we met wijkcoaches. Zij zijn nauw betrokken en bij 
een wijk of buurt. In het geval van de Noorderhoek is Dirk Adema uw 
wijkcoach. Hij is nauw betrokken bij alle werkzaamheden. Dirk trekt graag 
samen op met bewoners en vrijwilligers om de wijk netjes te houden. 
Want een huis is pas een thuis als ook de woonomgeving prettig en 
leefbaar is. Dirk signaleert ook. Als hij zaken ziet die niet door Elkien 
opgelost kunnen worden, regelt hij dat er wel actie wordt ondernomen.

Waarvoor kunt u bij Dirk terecht? 
-  Hulp bij het melden van een reparatie
- Uitleg over de woning
- Vrijwilligers die helpen opruimen in de buurt
-  Contact leggen met collega’s voor bv overlast, geldzaken of  

andere zaken die u bezig houden
-  Meedenken, helpen en in sommige gevallen ook oplossen

Heeft u vragen aan Dirk? Of misschien wel tips voor hem?
Dirk is van maandag t/m donderdag te bereiken via 06 - 51 29 24 81  
of per mail dirk.adema@elkien.nl tussen 8.30 en 17.00 uur. Dirk is vaak  
in de wijk. Spreek hem gerust aan als u hem ziet lopen.

Asbestwatnu
De woningen worden ook gecontroleerd op de aanwezigheid van 
asbest. Dit voert ‘Asbestwatnu’ uit in opdracht van Van Wijnen. 
Asbestwatnu neemt daarvoor zelf telefonisch contact met u op. 

Heeft u gezondheidsklachten?
Dan kunnen de afspraken met Van Wijnen en Asbestwatnu helaas niet 
doorgaan. Wij vragen u dan om de afspraak te verzetten. Dit kunt u 
doen door te bellen met Van Wijnen via 06 - 83 89 17 90.

Wat gaan we  
wel en niet doen?



  
 

elkien.nl

@elkien_ 

facebook.com/thuisbijelkien

instagram.com/thuisbijelkien
 
klantenservice@elkien.nl 
 
T 0513 635 735
(lokaal tarief)

Contact met Elkien

Reparatieverzoeken 
Zijn er technische gebreken in uw woning die niet 
kunnen wachten? Dien dan een reparatieverzoek in 
bij Elkien. Ook tijdens de onderhoudswerkzaamheden 
kunt u dat blijven doen. Meld uw verzoek bij ons 
klantservicecentrum. Ze staan u van maandag t/m 
vrijdag graag te woord tussen 8.30 en 17.00 uur  
via telefoonnummer 0513 - 635 735. 

Postadres
Postbus 836
8440 AV Heerenveen

Bezoekadressen
De Opslach 69,  
8448 GV Heerenveen 

Slauerhoffweg 11,  
8912 BH Leeuwarden 

Veemarktplein 2,  
8601 DA Sneek

Voorstellen  
Bouwpartner Van Wijnen

Nieuw Elan heeft regelmatig overleg met Elkien en 
de gemeente over onderwerpen die voor huurders 
belangrijk zijn. Denk hierbij aan het onderhoud van 
woningen, maar ook over zaken op het gebied van 
leefbaarheid.

Bij Huurdersplatform Nieuw Elan werken vijf mensen. 
Het kantoor staat in Leeuwarden. Het contactpersoon 
voor de huurders in Sneek is Theda Heijs. U kunt haar 
bereiken via het algemene nummer van Nieuw Elan via 
058 - 215 91 19. Mailen kan ook info@nieuw-elan.nl

Nieuw Elan maakt ook nieuwsbrieven met informatie 
over actuele zaken. Ook organiseren ze bijeenkomsten 
voor huurders en ondersteunen ze bewonerscommissies 
en klankbordgroepen bij hun activiteiten.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over Nieuw Elan, 
neem dan contact op. Ze zijn bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag.

Via de QR code komt u op de website van Nieuw Elan.

Huurdersplatform Nieuw Elan
Huurdersplatform Nieuw Elan komt op voor de belangen van de huurders van  
Elkien in Leeuwarden en Sneek. Dat doen ze niet alleen, maar met de hulp van  
veel huurders, die actief zijn in een bewonerscommissie of klankbordgroep. 

De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door onze ketenpartner Van Wijnen uit Gorredijk.  
Een ketenpartner is een vaste partner die in nauwe samenwerking met Elkien en vaste onderaannemers  
werkt. Wij werken al een lange tijd met Van Wijnen. Bewonersconsulent Anouk Reitsma is tijdens dit project  
uw contactpersoon. Anouk komt ook bij u langs tijdens de inspecties. Ze wordt hierbij geholpen door  
haar collega Cobie de Roos.

Heeft u klachten over de riolering in de wijk?  
Of over andere zaken in de openbare ruimte die  
niet direct met uw woning te maken hebben?  
Meld deze bij de gemeente Súdwest-Fryslân  
via telefoonnummer 14 0515 of per e-mail  
via info@sudwestfryslan.nl 


