“Waarom lopen projecten uit?”
Arend Hoekstra en Reind Fokkens aan het woord.

Niet weten wat er precies gaat gebeuren met je woning – en wanneer – is heel vervelend en
zorgt voor veel onrust en onzekerheid. Daarom hecht Elkien veel waarde aan duidelijke
communicatie over plannen voor woningverbetering. Helaas zijn vertragingen of wijzigingen
van de plannen niet altijd te voorkomen.
De voortgang van een project is
afhankelijk van veel factoren en
partijen. Het begint al met het
voortraject, dat soms wel vier à
vijf jaar kan duren. We hebben
onder andere te maken met mogelijk
beschermde dieren (flora- en
faunawet), de afstemming met de
gemeente, vergunningstrajecten,
asbestregelgeving en omgevings
factoren. Is dat eenmaal allemaal
geregeld, dan kunnen we beginnen
met het uitwerken van de plannen.
Wat gaan we wel doen en wat niet?
Welke technieken en materialen
kiezen we en wat gaat het kosten?
En dan begint het ‘echte’ werk.
De steigers worden geplaatst en
onze ketenpartner, het bouwbedrijf,
gaat van start.

De huurders weten wat er gaat
gebeuren en wat de planning is.
Tot frustratie van veel huurders lopen
dingen dan soms toch anders dan
de bedoeling was en treedt er
vertraging op. Ook wij vinden dat
natuurlijk uitermate vervelend.
De oorzaken zijn divers. We noemen
een paar voorbeelden waar we mee
te maken kunnen hebben:
- Late levering van materialen zorgen
voor vertragingen in het werk.
- Als een onderaannemer, zoals een
tegelzetter of stukadoor, plotseling
te weinig mankracht heeft, kan die
zijn deel van de werkzaamheden
niet op de geplande dagen
uitvoeren. Aangezien er seriematig
wordt gebouwd en het werk in
een vaste volgorde moet
gebeuren, loopt alles vertraging op.

- Het weer. In een periode met
strenge vorst ligt het werk buiten
de woning stil. Asbest mag
bijvoorbeeld niet worden
gesaneerd bij temperaturen
onder de 5 graden en
nutsbedrijven mogen geen
grondwerkzaamheden uitvoeren,
waardoor leidingen niet kunnen
worden aangepast.
Tegenslag vraagt om flexibiliteit
van onze aannemer, van Elkien en
van de bewoner. Hoe vervelend ook,
we moeten ermee dealen en er het
beste van maken. Uiteindelijk, als
alle werkzaamheden achter de rug
zijn en de huurder kan genieten van
een comfortabele woning, is de
overlast hopelijk weer snel vergeten.

Nieuw: provinciale klachtencommissie
voor Friese huurder
Per 1 januari 2019 is er een gezamenlijke klachtencommissie voor een groot deel van de
corporaties uit Friesland. Het werken met een provinciale klachtencommissie is efficiënter
en het draagt bij aan de onafhankelijkheid van de commissie.
In eerste instantie meldt
u een klacht altijd bij uw
eigen corporatie.

probleem niet naar tevredenheid
is afgehandeld.

Bent u het niet eens met de
afhandeling van uw klacht?

U kunt uw klacht schriftelijk
indienen bij de provinciale
klachtencommissie.

Dan kunt u bij de provinciale
klachtencommissie terecht.
Uw klacht gaat erover dat uw

Dit kan per e-mail of per brief bij
de secretaris van de provinciale
klachtencommissie.

www.elkien.nl
@elkien_

De voorwaarden voor het indienen
van een klacht zijn te vinden op
www.vfw.nl.

Hoofdkantoor
Heerenveen
De Opslach 69, 8448 GV Heerenveen
Postbus 836, 8440 AV Heerenveen

www.facebook.com/elkienwonen
klantenservice@elkien.nl

T 0513 635 735
(lokaal tarief)

Wat doen we
na 2019?
Elkien heeft de komende jaren enorm veel te doen.
We moeten meer dan 15.000 woningen onder handen nemen
voor ingrijpende verbeteringen of sloop en nieuwbouw.
Deze gigantische opgave heeft gevolgen voor de huurders die er wonen.
Dat kan variëren van een (tijdelijke) verhuizing tot overlast door een
verbouwing. We kunnen en willen niet alles in één keer doen, maar verdelen
de werkzaamheden over meerdere jaren. In 2019 pakken we ongeveer
700 woningen aan. Als we in dat tempo doorgaan hebben we
twintig jaar nodig.
Financieel is het een enorme investering. De komende jaren besteden
we 210 miljoen euro, ruwweg een kwart van wat er in totaal nodig is.
Het is financieel niet mogelijk om al die bedragen in korte tijd uit te geven
en we willen onze huurders ook niet opzadelen met sterke huurverhogingen.
We merken bovendien dat de aannemers aan hun grenzen zitten.
Als we willen doen wat we van plan zijn, hebben we per jaar ruim
vierhonderd bouwvakkers nodig. Omdat aannemers krap in het personeel
zitten, is het niet realistisch om veel meer te willen doen in kortere tijd.
Dat zien we ook terug in de prijzen, die stijgen. We lopen het risico dat als
we in korte tijd meer woningen willen aanpakken, dat ons nog meer geld
gaat kosten.
Landelijk is er veel discussie over klimaatmaatregelen. We moeten
van het Groningse aardgas af en vooral duurzame energie gebruiken.
Maar hoe? Daar moeten gemeenten de komende jaren een antwoord
op geven. Wij dragen daar ons steentje aan bij en denken met hen mee.
We verwachten dat er in 2021 meer duidelijkheid is over wat gemeenten
willen. Nóg een reden om niet alles in één keer te doen.
De vraag is natuurlijk wel: waar beginnen we? En waarom doen we
bepaalde woningen wel en andere niet? Dat hangt van veel omstandigheden
af. Zo kijken we of we werk kunnen combineren. Als er op korte termijn groot
onderhoud nodig is, pakken we die woningen het eerst aan. Dan kijken we
ook of het technisch mogelijk is om de woningen te verbeteren. Soms is
dat niet haalbaar en moeten we concluderen dat het beter is de woning te
slopen en te vervangen. Dat kost tijd en daarom zullen die wat later in de
planning komen.
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In dit nummer:

‘Iedereen verdient
een thuis!’

	
Wat mag u van Elkien
verwachten tijdens een wijkof woningverbeteringsproject?

Bestuurder Harro Eppinga

	Wat doen we waar in 2019?
	Veel gestelde vragen
en antwoorden

Mijn collega’s en ik zetten ons elke dag in om mogelijk te maken dat mensen met een
bescheiden inkomen een betaalbare en goede woning kunnen huren. Een goede woning is in
mijn beleving niet te duur (passend bij uw inkomen), is goed onderhouden, is energiezuinig en
heeft daardoor zo laag mogelijke woonlasten.
Elkien staat voor de grote uitdaging
om haar woningen klaar te maken
voor de toekomst. Deze forse investeringen vragen om scherpe keuzes.
We kunnen niet alles in één keer.
In deze special vertellen we u wat
we in 2019 en daarna gaan doen
om dichter bij dit doel te komen.
En waarom beslissen we om op
bepaalde plaatsen meer en op
andere plaatsen juist minder te
investeren?

Het blijkt dat onze (toekomstige)
huurders steeds vaker in de grotere
plaatsen willen wonen. Dat betekent
dat we juist in deze gebieden ons
geld gaan besteden aan nieuwbouw
en woningverbetering. Wel zien
we dat de daling van het aantal
huishoudens in de kleine kernen
minder snel gaat dan we verwacht
hadden. Reden om daar nog eens
zorgvuldig naar te kijken samen met
de dorpen. Juist om een goed

beeld te krijgen bij een passend
aantal woningen voor nu en in de
toekomst.
Op dit moment bestaat ongeveer
75% van ons bezit uit gezins
woningen, terwijl de huurders van
de toekomst steeds meer alleenstaanden of ouderen zijn. Voor deze
groeiende groep investeren we
de komende jaren in geschikte
woningen. Deze woningen zijn niet

per se veel kleiner dan de huidige
gezinswoningen. Ze zijn vooral
anders ingedeeld, waardoor ze meer
wooncomfort bieden. Denk hierbij
aan minder, maar grotere slaap
kamers en bijvoorbeeld een wat
ruimere badkamer. Natuurlijk ver
geten we de gezinnen niet; ook voor
hen houden we voldoende woningen.
Verder staat het energiezuinig
maken van woningen de komende
jaren hoog op de agenda.

Hiermee zorgen we voor lagere
woonlasten en meer comfort.
Zo maken we onze woningen klaar
voor de toekomst. Ook landelijk
gezien zijn er allerlei doelstellingen
waar wij als corporatie ons steentje
aan willen bijdragen.
Kortom: er is nog veel te doen,
maar we zijn op de goede weg!

Wat mag u van Elkien verwachten tijdens een wijk- of woningverbeteringsproject?
Helga Hoornveld, Projectleider Sociaal vertelt u meer hierover.

Sociaal en duidelijk
We onderscheiden twee
ingrijpende soorten projecten:
wijkvernieuwing (sloop en
nieuwbouw) en woning
verbetering.

Hierin staat ook dat bewoners voorrang hebben op een nieuwe woning
of een zelfde type woning van
Elkien. Als projectleider Sociaal is
mijn streven dat de huurder erop
vooruit gaat.

Wijkvernieuwing

Voor huurders die terug willen naar
hun eigen plek zijn wisselwoningen
beschikbaar. De periode in de wisselwoning is zo kort mogelijk; van een
paar weken voor de sloop tot aan de
oplevering van de nieuwe woning.
We proberen te zorgen voor wisselwoningen in de buurt.

Slopen en nieuwbouwen vergt een
lange voorbereidingstijd. Het is niet
iets waar je zomaar toe besluit, want
het is een ingrijpende en kostbare
kwestie. Ook moet er met gemeentes
en andere betrokken partijen
uitvoerig overlegd worden over
wat er kan, mag en wenselijk is.
De beslissing voor sloop en nieuwbouw duurt daardoor vaak lang.
We kunnen niet altijd in een vroeg
stadium duidelijkheid geven over
wat er gaat gebeuren. Dat is vaak
best lastig.
Woningen worden meestal gesloopt
omdat de technische staat slecht is.
Huurders van wie de woning
gesloopt wordt, bieden we een
goed sociaal pakket aan.

Voordat het project echt kan starten,
komen we langs bij alle bewoners
van de woningen die worden
gesloopt. We spreken ze dan
persoonlijk over wat er staat
te gebeuren. We leggen uit wat de
bedoeling is en luisteren naar de
mening van de bewoners over de
plannen. De projectleider sociaal is
het aanspreekpunt voor deze
bewoners. Er zijn soms spreekuren
in de wijk en regelmatig verschijnen

er nieuwsbrieven over de stand van
zaken. We proberen zo duidelijk
mogelijk te zijn, zodat de bewoners
weten waar ze aan toe zijn.

Woningverbetering
Bij woningen die op de nominatie
staan voor woningverbetering
gaat het over meer dan binnenen buitenonderhoud. Het gaat ook
om verduurzaming en energie
maatregelen. Soms beperkt zich
dat tot isoleren of het aanleggen
van zonnepanelen, maar er zijn ook
woningen die helemaal energie
neutraal worden gemaakt.
Bij woningverbetering blijven de
huurders in hun huis wonen tijdens
de werkzaamheden. We beseffen
heel goed dat dat behoorlijk
belastend is en voor ongemak zorgt.
Maar we verwachten dat een
comfortabeler huis veel goedmaakt.
De informatievoorziening en
het contact tijdens de uitvoering
wordt behartigd door de bewoners-

Helga Hoornveld,
Projectleider Sociaal.

consulent van het bouwbedrijf.
De huurder heeft ten slotte dagelijks
te maken met het bouwbedrijf en via
de bewonersconsulent zijn de lijntjes
lekker kort.

een gesprek plaats tussen de
bewoner en de bewonersconsulent
en/of de uitvoerder. Tijdens dat
gesprek wordt een lijst opgesteld
met afspraken en planningen.

Een paar weken voor de start
van de werkzaamheden vindt

Sociaal Pakket
We beseffen ons dat huurders die te maken krijgen met wijkvernieuwing of
woningverbetering voor onverwachte kosten komen te staan. In het sociaal
pakket hebben we hier vaste afspraken over vastgelegd. Deze afspraken
zijn opgesteld in samenwerking met huurdervereniging Nieuw Elan en
De Bewonersraad, u vindt ze terug op onze website onder het kopje
projecten.
Bij woningverbetering zijn we wettelijk niet verplicht om een vergoeding
te geven. Maar we willen bewoners ook niet overwacht op kosten jagen.
Soms moeten gordijnen vervangen worden, nieuw laminaat in de keuken
gelegd worden, etc. Deze kosten kunnen met de vergoeding betaald
worden.
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Bekijk op deze kaart waar we wat gaan doen in 2019.
01

Akkrum / Planmatig onderhoud (buiten) (99) /
Woningverbetering* (4) / Wijkvernieuwing
Sinnebuorren (17)
* >Uitvoering 2019 of 2020

07

	Burgwerd / Planmatig onderhoud (buiten) (8)

08

	Exmorra / Planmatig onderhoud (buiten) (26)

09

13

Gorredijk / Planmatig onderhoud (buiten) (74) /
Woningverbetering (28) / Wijkvernieuwing
J. Eisingastrjitte (16)

Leeuwarden / Planmatig onderhoud (buiten) (1513) /
Woningverbetering (300) / Wijkvernieuwing Balistraten
(35)

14

	Lippenhuizen / Planmatig onderhoud (buiten) (39)

15

	Lollum / Planmatig onderhoud (buiten) (5)

02

Arum / Planmatig onderhoud (buiten) (10)

03

Bakkeveen / Planmatig onderhoud (buiten) (39) /
Planmatig onderhoud (binnen) (4)

04

Beetsterzwaag / Woningverbetering (58)

11

	Hemrik / Planmatig onderhoud (binnen) (23)

17

	Mantgum / Planmatig onderhoud (buiten) (54)

05

B
 lauwhuis / Planmatig onderhoud (buiten) (24)

12

	IJlst / Planmatig onderhoud (binnen) (9)

18

06

	Bolsward / Planmatig onderhoud (buiten) (269) /
Planmatig onderhoud (binnen) (16)

	Nij Beets / Planmatig onderhoud (buiten) (49) /
Planmatig onderhoud (binnen) (39)

10

Grou / Planmatig onderhoud (buiten) (17) /
Woningverbetering (22) / Wijkvernieuwing Nij Djip (15)

Planmatig onderhoud (buiten)
Menno van Coehoornschool
In 1988 is de oude school aan
de Bote van Bolswertstraat in
Leeuwarden omgebouwd tot
35 appartementen. Inmiddels zijn
de keukens, douches en toiletten
al 30 jaar oud en wordt het tijd voor
vervanging. Maar dat is niet het
enige wat gaat gebeuren aan de
Menno van Coehoornschool.
In 2019 gaat Zaanderwijk
Heerenveen flink aan de slag in
de appartementen in het

karakteristieke pand. Behalve het
vervangen van keukens, douches en
toiletten staat ook op het programma: buitenschilderwerk, het
vervangen van de luifel van de
hoofdentree, het vervangen van
dakbedekking, binnenschilderwerk
in de hallen en het het deels
vervangen van de vloerbedekking
in de hallen door linoleum, inclusief
het aanbrengen van lambrisering.

16

 akkum / Planmatig onderhoud (buiten) (77) / Planmatig
M
onderhoud (binnen) (16) / Woningverbetering (22)

Zonnepanelen
midden Friesland
Het onderhoud vindt dus deels in de
woning van de huurder plaats, deels
buiten en in de algemene ruimtes.
Al met al een mooie verbetering van
het gebouw.

Voor 2019 hebben we in Wommels,
Beetsterzwaag en Gorredijk
woningverbeteringsprojecten
in de planning staan.

Bij deze verbeteringen hebben
we gekeken wat de mogelijk
heden zijn voor het plaatsen van
zonnepanelen. Bij woningen
die hiervoor geschikt zijn, bieden
we huurders de panelen aan voor
een aantrekkelijke bijdrage zodat
onze huurders naast een energiezuiniger woning door isolatie
ook besparen op de elektriciteitskosten.

Gorredijk – Jan Eijsingastrjitte
Gorredijk is één van de kernen
waar we actief bezig zijn met
het verbeteren en vervangen
van sociale huurwoningen.
De woningen aan de
J. Eisingastrjitte en Loaijerstrjitte
stonden al jaren op de nominatie
voor sloop. Dit is al een aantal
keer uitgesteld omdat onze
plannen nauw samenhangen
met de stedenbouwkundige
invulling van het gehele gebied.
Duidelijkheid daarover liet steeds
op zich wachten, waardoor de
bestaande woningen er steeds
slechter voor stonden.

Woningverbetering

Planmatig onderhoud
(binnen)

Wijkvernieuwing

Het zijn zogenaamde nul-op-demeter woningen, wat simpelweg
betekent dat het op jaarbasis een
gemiddeld totaal energieverbruik
van ‘nul’ euro oplevert. De woningen
hebben twee slaapkamers en zijn
daarmee geschikt voor één- of
tweepersoons huishoudens of
kleine gezinnen.

Uitstel was niet langer mogelijk.
Aannemer Van Wijnen uit
Gorredijk sloopte hier in totaal
50 woningen en herbouwt er 42.
26 hiervan zijn in 2018 opgeleverd
en de andere woningen
worden dit jaar afgemaakt.

Planmatig onderhoud
(buiten)

03

26

04

Sneek - Napjusstraat

28

In de wijk Noorderhoek gaan
we samen met ketenpartner
Jorritsma Bouw woningverbetering
toepassen voor 168 portiek
woningen.
De appartementen aan de
Napjusstraat maken hier onderdeel
van uit. Naast het planmatig
onderhoud aan de buitenkant en het
vervangen van de benodigde
keukens, douches, toiletten en
cv-ketels worden de appartementen

energetisch verbeterd.
Hierdoor daalt de gasrekening
voor de huurder.
De werkzaamheden bestaan onder
andere uit het isoleren van de
woning, het verbeteren van
de ventilatie en worden er
zonnepanelen aangebracht.

Veel gestelde vragen
19

	Oudega / Planmatig onderhoud (buiten) (53)

27

	Wergea / Planmatig onderhoud (buiten) (43)

20

	Pingjum / Planmatig onderhoud (buiten) (12)

28

21

	Raerd / Planmatig onderhoud (buiten) (23)

	Wijnjewoude / Planmatig onderhoud
(binnen) (16)

22

Reahûs / Planmatig onderhoud (buiten) (4)

29

Witmarsum / Woningverbetering (40)

30

	Wommels / Planmatig onderhoud
(buiten) (13) / Woningverbetering (41)

23

	Sibrandabuorren / Planmatig onderhoud (buiten) (28)

24

	Sneek / Planmatig onderhoud (buiten) (39) /
Woningverbetering (168)

25

	Tijnje / Planmatig onderhoud (buiten) (14)

26

	Ureterp / Planmatig onderhoud (binnen) (10)

Hoe weet ik wanneer jullie
iets aan mijn woning gaan
doen?
Voordat we iets aan uw woning gaan
doen ontvangt u altijd een brief van
ons.

Ik wil ook graag dat mijn
huis een onderhoudsbeurt
krijgt, kan dit?
Helaas kunnen we niet alle woningen
in één keer aanpassen. Dit doen we
stap voor stap. Wanneer uw woning
aan de beurt is nemen wij contact
met u op. Dit betekent echter niet
dat kleine noodzakelijke onderhoudsklussen niet gedaan worden.
Deze kunt u zelf regelen via
www.elkien.nl of telefonisch
aanvragen via 0513 635 735.

De getallen tussen haakjes duiden het
aantal woningen aan.

Grou – Nij Djipstrjitte en omgeving
In Grou zijn we gestart met
de voorbereidingen voor de
nieuwbouw aan de Gruttostraat
en de herstructurering van de
omgeving Nij Djipstrjitte.
Een stevige kwaliteitsimpuls
voor de buurt, maar tegelijkertijd
ook een ingrijpend traject voor
de bewoners. Omdat niet alles
in één keer gerealiseerd kan
worden is dit werk in vijf fases
opgedeeld. De nieuwbouw aan
de Gruttostraat is de eerste fase,
gevolgd door de sloop- nieuwbouw aan de Nij Djipstritte en
omgeving als fase twee tot

en met vijf. We verwachten de
nieuwbouw aan de Gruttostraat
(15 seniorenwoningen aan een hofje)
in het eerste halfjaar van 2020 op
te leveren. De bouw van de andere
fasen volgt daarna. Ten aanzien van
het bouwprogramma kunnen we
een tipje van de sluier oplichten.
Na onderzoek is gebleken dat er
in Grou veel gezinswoningen zijn.

Gaat mijn huurprijs omhoog
als mijn woning wordt
opgeknapt?

wel gedacht aan gezinswoningen,
maar dit betreft een beperkt aantal.
Hiermee spelen we in op de
toekomstige woonbehoefte in Grou.

Er is dan ook vooral behoefte aan
woningen die geschikt zijn voor
één- en tweepersoonshuishoudens
en voor senioren. Op een aantal
plekken in het plan wordt

Bij planmatig onderhoud krijgt u
geen huurverhoging. Als het gaat
om woningverbetering dan kan dit
wel voorkomen. De hoogte hiervan
is afhankelijk van de omvang van
de verbetering. Wordt de woning
energiezuinig gemaakt en gaat uw
energierekening hierdoor omlaag,
dan kan dit iets betekenen voor
uw huur. In dit geval bespreken wij
samen met de huurdersvereniging
welke huur passend is voor deze
verbetering.

Legenda
bestaande
bomen

K A W

nieuwe bome
180056 Nijdji
pstrji����.
o. | IH |
in opdracht

n

van Elkien
, Leeuwarden

Jullie komen mijn woning
niet verbeteren, mag ik
het dan zelf doen?
Komt uw woning nu nog niet in
aanmerking voor een verbetering
dan kunt u twee dingen doen.
U kunt een geriefsverbetering
aanvragen. Binnen de geriefs
verbetering staat een aantal
standaard verbeteringen die we
tegen vergoeding voor u kunnen
uitvoeren. Ook kunt u zelf iets (laten)
aanpassen aan uw woning.
Dit kan door een zelf aangebrachte
voorziening (ZAV) aan te vragen.
Dan kijken we samen met u naar
de mogelijkheden.

