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T 0513 635 735
(lokaal tarief)

Ferry

Maak een afspraak!
Om u nog beter en persoonlijker van dienst te zijn kunt u alleen 
nog op afspraak terecht op onze vestigingen in Heerenveen,  
Leeuwarden en Sneek. Op deze manier zorgen we ervoor dat we 
voldoende tijd voor u hebben en we u nog beter kunnen helpen. 

Afspraak maken? Bel 0513 635 735.

www.elkien.nl

@elkien_

www.facebook.com/elkienwonen

klantenservice@elkien.nl

Betaalbaarheid voorop
De Bewonersraad telt 31.000 leden en is daarmee de grootste huurders
belangenorganisatie van Friesland. Voor Elkien dus een serieuze gespreks
partner. De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders van  
Elkien, met uitzondering van de huurders in Leeuwarden, Wytgaard en 
Sneek. (Die worden vertegenwoordigd door Nieuw Elan.) 
De huurdersvereniging zet zich in voor betaalbaarheid, beschikbaarheid  
en kwaliteit van huurwoningen. Elkien overlegt dan ook regelmatig met  
De Bewonersraad over zaken als huurbeleid, nieuwbouw en sloop van  
woningen.

“Duurzaamheidsdoel Elkien té ambitieus”
Het belangrijkste thema voor De Bewonersraad is momenteel een betaalbare 
verduurzaming van het woningbestand. Elkien heeft flink voorop gelopen;  
de duurzaamheidsambitie van Elkien was groot.  
Té groot, volgens De Bewonersraad. Frank van den Broek: “Grote ambities 
leiden tot grote investeringen en die leiden weer tot huurverhogingen.  
Wij pleiten voor een realistischer beleid, met bescheidener woningverbeterings
projecten in een lager tempo. Wij vinden dat je het budget voor verduur
zaming beter kunt verspreiden over een groter aantal woningen, dan een 
klein aantal helemaal state of the art te maken. Voor onze leden moet  
verduurzaming leiden tot een daling van de woonlasten. Voor nieuwbouw  
ligt dat natuurlijk anders. Gelukkig zijn de plannen en ambities van Elkien 
inmiddels een stuk realistischer.”

Huurders hebben invloed
Behalve een adviserende rol in beleidskwesties, heeft De Bewonersraad  
ook een signaleringsfunctie. Regiomanager Gea Herz wordt door de 
regioraadsleden – een club enthousiaste  vrijwilligers –  geïnformeerd  
over wat er speelt onder de huurders. Daarbij gaat het om vragen als:  
Vinden bewoners dat een renovatie goed wordt uitgevoerd? Worden  
onderhoudsklachten goed opgelost? Komen gemeenten hun prestatie
afspraken na? En vraagstukken als: Is er maatschappelijk draagvlak voor de 
huisvesting van kwetsbare groepen in een wijk en is er een begeleidingsplan?  
Hoe gaat de verhuurder om met betalings achterstanden? “Dit kunnen  
allemaal onderwerpen zijn die ik met de woningcorporaties en gemeenten 
bespreek”, zegt Gea Herz. “Zo hebben onze leden, de huurders, invloed op 
keuzes en beleid van de corpo ratie. En hoe meer leden we hebben, hoe 
meer we kunnen bereiken.”

Lidmaatschap huurders vereniging
Als nieuwe huurder bij Elkien ontvangt u bij het tekenen van het huurcontract 
een informatiemap van de huurdersvereniging en wordt u automatisch lid. 
Het lidmaatschap kost twee euro per maand per huishouden. Hiervoor krijgt 
u veel informatie via De Bewonerskrant en de Nieuwsbrief en heeft u recht 
op individuele ondersteuning bij klachten en projecten.

De Bewonersraad zet 
zich al 25 jaar in voor de 
huurders in Friesland
Frank van den Broek en Gea Herz zijn respectievelijk  
algemeen directeur en regiomanager van De Bewonersraad. 
Deze huurdersbelangenvereniging behartigt al 25 jaar de 
belangen van huurders in Friesland (met uitzondering van 
Leeuwarden en een deel van Sneek). De vereniging heeft een 
overeenkomst met zes woningcorporaties, waaronder Elkien.

“Zo’n renovatie heeft flinke impact”, 
zegt Ferry. “Het is een ingrijpende 
gebeurtenis, hoe slim je het als  
bouwer ook aanpakt en hoe gestroom
lijnd je het proces ook uitvoert. 
We hebben de 40 woningen verbe
terd volgens ons Fijn Wonenconcept. 
Kort gezegd is dat een concept dat 
streeft naar betaalbaar wonen met 
veel comfort en lage energielasten. 
Alle Fijn Wonen woningen zijn nu 
NulOpdeMeter (NOM). Daarmee 
zijn ze flink zuiniger geworden in 
energieverbruik en dat scheelt flink 
in energiekosten.”

Om dat mogelijk te maken is er  
een compleet extra schil om het huis 
gekomen. Aan de brede venster
banken kun je zien dat het huis  
lekker dik is ingepakt. Die extra schil 
is door Van Wijnen in eigen beheer 
ontwikkeld als compleet prefab  
product. “Dat bespaart veel tijd  
aan werkzaamheden in en om de 
woning”, legt Ferry uit. “Binnen een 
dag is het huis ingepakt.”

Naast de voordeur hebben alle 
woningen nu een grijze kast. Dat is 
als het ware de machinekamer van 
het huis, met boiler, warmtepomp  
en ventilatie. Het scheelt veel ruimte 
en geluid in de woningen door alles 
bij elkaar buiten te plaatsen.

Fijn Wonen in Gorredijk
Elkien heeft er weer 40 verduurzaamde woningen bij!

Ferry: “Nu de meeste bewoners 
inmiddels een jaar in hun verbeterde 
woning wonen, ben ik met iedereen 
gaan praten om te horen hoe het 
bevalt. De aanleiding hiervoor is dat 
een groep betrokken bewoners de 
nodige verbeterpunten had aan
gedragen. Waardevolle informatie 
waarmee we toekomstige bewoners 
nog beter kunnen informeren over 
de impact van de werkzaamheden 
en over wat ze mogen verwachten 
van hun verbeterde woning.

Aan de Heerenacker in Gorredijk zijn 40 woningen door onze ketenpartners Van Wijnen en  
Wits verduurzaamd. Ferry van Asperen is woonconsulent Fijn Wonen bij Van Wijnen en trad in 
dit woningverbeteringsproject ook op als energiecoach. In de modelwoning die Van Wijnen 
bezit in de opgeknapte wijk, laat hij zien hoe de woningen verduurzaamd zijn en vertelt hij wat 
het project voor de bewoners heeft betekend.

Bewoners van een verduurzaamde 
woning kunnen via een persoonlijke 
webpagina zien hoeveel energie  
er opgewekt wordt en hoeveel ze 
gebruiken. Nu steeds meer mensen 
ontdekken hoeveel dat scheelt per 
maand, is men toch wel blij met de 
opknapbeurt. Om nog maar te  
zwijgen over het verbeterde binnen
klimaat. Vochtige woningen en hoge 
energierekeningen zijn nu verleden 
tijd.”

Achter de schermen zijn we al  
een tijdje druk aan de slag met  
een compleet nieuwe website. 

Ook mijnElkien.nl wordt  
vernieuwd. Zo proberen we het u 
als huurder nog makkelijker te maken 
om online uw gegevens te bekijken, 
wijzigen of bijvoorbeeld een  
reparatieverzoek aan te vragen. 

Nog even geduld.
We verwachten begin volgend 
jaar live te gaan met de nieuwe 
site. 

www.elkien.nl 
wordt  
vernieuwd!

Rechtstreekse  
telefoonnummers  
van onze leveranciers!
Algemene vragen  Elkien: 0513 635 735
Glasschade  Voor huurders in de stad Leeuwarden:  
     DirectGlas: 0900 - 347 74 31 
     Voor huurders buiten de stad Leeuwarden:  
     Vriesia Glasservice: 088 - 111 25 11
Rioolverstoppingen  RRS: 0800 - 099 13 13
Waterstoring  Vitens: 0800 - 0359
Centrale verwarming / mechanische ventilatie / rookmelder / 
zonneboiler of warmtepomp  
     Voor huurders in de stad Leeuwarden:  
     Feenstra: 088 - 845 50 00 
     Voor huurders Súdwest-Fryslân:  
     Energiewacht Groep: 088 - 200 85 55 
     Voor huurders Midden Fryslân:  
     Breman: 0900 - 821 21 74
Collectieve verwarming  Feenstra:  0512 - 54 12 00

De Miente zit in de laatste fase van 
een ingrijpende renovatie. Gedeeltes 
zijn gesloopt en er wordt zowel ver
bouwd als nieuw gebouwd. Daarmee 
spelen ZuidOostZorg en Elkien in op 
veranderende woonwensen en op het 
overheidsbeleid dat voorschrijft dat 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen. De aanleunwoningen zijn 
gemoderniseerd en zorgklaar gemaakt 
en er is een mooi nieuw ontmoetings
centrum met restaurant gekomen. 

Iedereen gelijk
Mensen die zelfstandig wonen, huren 
hun woning van Elkien; bewoners 
met een indicatie zijn cliënten van 
ZuidOostZorg. In het dagelijks leven 
merk je van dat onderscheid eigenlijk 
niets, want in de ontmoetingsruimte 
zit iedereen gezellig door elkaar. 

Elkienhuurders, ZuidOostZorg 
cliënten én mensen die voor dag
opvang naar De Miente komen. 

Leefplezier
Bij binnenkomst lezen we op posters 
op een prikbord meteen waar  
De Miente voor staat: Leefplezier! 
Dat wordt bereikt door de bewoners 
een gevarieerd programma aan acti
viteiten te bieden, maar ook door te 
zorgen voor gezond en lekker eten. 
Er wordt gekookt met aandacht voor 
de natuur en met verse producten 
uit de omgeving. De maaltijden zijn 
voor veel bewoners dan ook echt 
iets om naar uit te kijken. 

In beweging blijven
De bewoners van De Miente worden 
gestimuleerd om in beweging te blij
ven. Zo liggen er in de hal geplastifi
ceerde A4tjes met vijf verschillende 
wandelroutes voor een ‘ommetje 

Leefgemeenschap De Miente 

Samen onder één dak
De Miente in Gorredijk is geen traditioneel  
verzorgingstehuis of woonzorgcentrum, maar een 
voorbeeld van ‘wonen nieuwe stijl’. Dankzij nauwe 
samenwerking tussen ZuidOostZorg en Elkien is  
er in De Miente zowel plek voor bewoners met  
een zorgzwaartepakket-indicatie (ZZP) als voor 
huurders die zelfstandig wonen. Die diversiteit 
maakt van De Miente een gezellige en levendige 
woonomgeving. 

rond De Miente’, is er een duofiets 
voor tochtjes in de omgeving en 
kunnen bewoners binnenshuis 
gebruikmaken van ‘het fietslabyrint’. 
Dat is een hometrainer waarmee je 
interactieve fietstochten kunt maken 
door steden en natuurgebieden. Op 
de hometrainer is een beeldscherm 
aangesloten waarop levensechte 
fietsroutes worden getoond en dat 
stimuleert behoorlijk om door te blij
ven fietsen! De hometrainers heeft 
De Miente te danken aan Freonen 
fan De Miente, die het bedrag voor 
de aanschaf bij elkaar brachten. 

Wilt u wonen in De Miente?
Heeft u een zorgindicatie, dan kunt 
u een afspraak maken met het  
informatie en adviescentrum van 
ZuidOostZorg via 08005717171. 
Heeft u geen zorgindicatie dan kunt 
u contact opnemen met Elkien.

‘Hoe meer leden we hebben,  
hoe meer we kunnen bereiken’.



kleiner
wonen?

Wilt u later in een huurwoning wonen in uw eigen dorp? Dan is  
het goed om u nu alvast in te schrijven via: frieslandhuurt.nl. 
Onze woningen worden toegewezen op basis van zoekduur.  
Hoe langer u staat ingeschreven, hoe meer kans u maakt  
op de woning van uw keuze!

Vraag het de vakman 
Winterklaar maken van uw woning
 
Elk jaargetijde kent zijn eigen storingen. Storingen die ’s winters 
vaak terugkomen zijn natuurlijk de gesprongen waterleidingen.  
U kunt zelf het een en ander doen om dat te voorkomen.  
•  Begin met het aftappen van de buitenkraan. U doet dat door  

binnen de toevoer naar de buitenkraan dicht te draaien en de  
buitenkraan open te zetten totdat het restant van het water uit 
de leiding is gelopen. Daarna draait u de buitenkraan weer dicht. 

•  Als u weggaat, zet dan bij vorst de verwarming niet te laag  
(15 graden). Vergeet ook de radiator in de bijkeuken niet!  
Soms is die niet geïsoleerd en dus extra gevoelig voor bevrie-
zing. Bij aanhoudende vorst kunt u alle radiatoren in het huis 
helemaal openzetten. 

•  Controleer of de hoofdkraan goed sluit. Mocht de waterleiding 
knappen, dan voorkomt u hiermee veel waterschade. Als uw 
hoofdkraan niet goed sluit, neem dan contact op met Vitens. 

Maar er zijn nog wel meer typische winterstoringen.  
Vorige winter kwam het een aantal keer voor dat ik een kapotte of 
verstopte hemelwaterafvoer moest repareren. Vaak constateerde 
ik dat de goten en afvoerbuizen verstopt waren door bladeren en 
ijs. Als het vriest, kan de dakgoot hierdoor beschadigen. U kunt 
zelf bladeren, takken en ander afval uit de dakgoten verwijderen.  
In kunststof regenpijpen en balkonafvoeren die voor u toegankelijk 
zijn kunt u zout strooien. 

Sneeuw en ijs kunnen behalve mooie taferelen ook veel overlast 
met zich meebrengen. Denk tijdens de wintermaanden daarom ook 
eens aan uw (oudere) buurman en buurvrouw. Zij zullen u heel dank-
baar zijn als de galerij of oprit naar hun flat sneeuw- en ijsvrij is.

Tot slot nog een paar “groene” tips. Trek tijdens de winter een 
trui aan in huis. Als de thermostaat een graad naar beneden kan, 
scheelt dat al behoorlijk in de stookkosten. Zorg voor goede  
ventilatie. Vochtige lucht verwarmt zeer slecht. 
Je zou het niet zeggen, maar ook goed tuinonderhoud scheelt in 
de stookkosten. Denk maar eens aan die struik, boom of heg die 
het zonlicht bij de ramen blokkeert. Vrijwel iedereen kan op een 
zonnige dag de lamellen of gordijnen openzetten. De zonnestra-
len zullen, ook in de winter, het huis opwarmen en daarmee de 
stookkosten omlaag brengen.

Kijk ook eens op  
www.youtube.com/user/ElkienWonen  

voor meer tips!

Sinds mei 2018 heeft Elkien een ander systeem voor het toewijzen 
van woningen. Dit systeem biedt de mogelijkheid voor woning
zoekenden om de benodigde gegevens digitaal te uploaden.  
Dat scheelt tijd en een ritje naar ons kantoor en u hoeft er dus geen 
vrij voor te nemen. Nadat u een aanbieding heeft gehad, kunt u zelf 
contact opnemen met de huidige bewoner om een bezichtiging in  
te plannen. In bepaalde gevallen kunt u uiteraard nog gewoon op  
één van onze vestigingen terecht voor een intakegesprek, als u daar 
de voorkeur aan geeft. 

Digitale intakes voor
nieuwe woning

We spreken over het woning
verbeteringsproject in Makkum  
met Amanda Deinum. Zij is 
bewoners consulent bij Talen  
Vastgoedonderhoud, het bedrijf  
dat de werkzaamheden voor  
Elkien uitvoert.

Hoe ervaren bewoners  
de woningverbetering?
“Bewoners vinden het intensief, 
maar wel de moeite waard. Bij de 
eerste kennismaking vertellen de 
bewoners hoe ze hun woning ervaren. 
Veelgehoorde klachten zijn tocht  
of vochtproblemen in de woning.  
En achteraf merken ze daarin echt 
verschil! We doen ons uiterste best 
om bewoners zo goed mogelijk  
voor te bereiden op wat er komen 
gaat. Daarin speel ik als bewoners
consulent een grote rol. De persoon
lijke gesprekken en persoonlijke 
aandacht stellen bewoners enorm  
op prijs. 

Woningverbetering

De werkzaamheden worden vaak 
gefaseerd uitgevoerd. Alles tegelijk  
is voor de bewoners niet wenselijk, 
maar ook voor de vaklieden niet haal
baar. Het huis staat dan helemaal op 
de kop en de vaklieden lopen elkaar 
in de weg. 
Als bewonersconsulent leer ik de 
bewoners gaandeweg goed kennen. 
Zodoende kan ik inschatten wie  
tijdens de werkzaamheden net even 
wat meer aandacht nodig hebben. 
Zolang je bewoners goed voorbereidt 
op wat er komen gaat en waar ze zich 
op moeten instellen, je met ze mee
denkt in eventuele hindernissen en 
hierin de nodige hulp biedt kom je 
een heel eind! Dit omschrijft denk ik 
in een notendop ook de rol van mij als 
bewonersconsulent. Een veel gehoorde 
uitspraak van bewoners is ‘Ik laat het 
wel over me heen komen’ en ik denk 
dat dat de beste instelling is.” 

Waar zijn bewoners  
het meest blij mee?
“In eerste instantie met de verbete
ringen die direct zichtbaar zijn.  
Denk aan een mooie nieuwe douche, 
een nieuwe keuken of een deur die 
eindelijk goed sluit. Daarna komt het 
besef dat het in de zomer toch echt 
minder warm is in de woning, of in  
de winter veel minder koud, zonder 
tocht en vochtproblemen.  
Vervolgens komt er een keer de  
eindafrekening en zien bewoners dat 
ze veel minder gas hebben verbruikt 
doordat de woning zo goed geïso
leerd is.”   

In Makkum worden dit jaar 133 woningen verbeterd. Naast het onderhoud en vervangen  
van keuken, douche en toilet ligt de nadruk op verbetering van comfort en energieverbruik.  
Isoleren en ventilatie zijn hierbij het belangrijkst. 

Wat kost dit de bewoners?
De bewoners krijgen ook zes zonne
panelen waarmee ze duurzaam hun 
eigen stroom opwekken. Zittende 
huurders betalen geen huurverhoging 
voor het isoleren en verbeteren van 
de woning. Voor de zonnepanelen 
brengt Elkien wel een Duurzaamheids
vergoeding in rekening, met als uit
gangspunt dat het voor de bewoner 
niet duurder wordt. 

Wat vindt men van de zonne
panelen? Gaat dit invloed hebben 
op hoe met energie wordt om ge
gaan denk je? Heb je al creatieve  
initiatieven of ideeën van bewoners 
gehoord?
“Veel bewoners moeten eraan  
wennen. Ik hoor vaak: ‘Eerst zien, 
dan geloven.’ Ik begrijp dat wel. 
Anderen downloaden een van de 
vele gratis apps en kunnen op een 
zonnige dag niet wachten om de 
opbrengst van die dag te bekijken. 
Voor ons was het ook nieuw, maar 
door ervaring kunnen we ook steeds 
betere voorlichting geven.”

Servicekosten
Servicekosten zijn kosten die  
bovenop de kale huur van een woning  
komen. Het zijn bijvoorbeeld kosten  
voor elektriciteit en schoonmaak van  
algemene ruimten, tuinonderhoud  
of een huismeester. In uw huurcontract  
staat omschreven om welke service 
kosten het in uw geval gaat.

Verrekenbare servicekosten
Verrekenbare servicekosten zijn de servicekosten waarvoor u  
maandelijks een voorschot betaalt. Ieder jaar voor 1 juli stuurt Elkien 
de afrekening van de servicekosten. Wanneer uit de afrekening blijkt 
dat de voorschotten die u betaalt te hoog of te laag zijn, stellen we 
dit bedrag bij.

Elkien kent de volgende verrekenbare servicekosten:
•  verwarmingskosten, de gaskosten van het collectieve ketelhuis 

voor de cv en vaak ook voor de warmwatervoorziening in een  
flatgebouw

•  elektriciteitsverbruik algemene ruimtes in een flatgebouw zoals 
liftgebruik, entree, trappenhuis en galerijen

•  privé waterverbruik in de eigen woning, wanneer er geen  
individuele meter in de flatwoning aanwezig is

•  onderhoud algemeen groen en tuinonderhoud
•  schoonmaken algemene ruimten zoals liften en centrale entree
•  kosten huismeester

De verrekenbare servicekosten betaalt u maandelijks als een  
voorschot bovenop de kale huurprijs.
Eens per jaar stuurt Elkien u een eindafrekening. Daarop staan de 
daadwerkelijk gemaakte verrekenbare servicekosten. Het kan zijn  
dat u dan moet bijbetalen, maar ook dat u juist geld terug krijgt.

Elkien kent ook niet verrekenbare servicekosten:
• Fonds Serviceonderhoud
• Fonds Glasbreuk
• Fonds Rioolverstoppingen
• 24 uursservice lift
• 24 uursservice cv

Drempelbedragen afrekening servicekosten
Als een terugbetaling lager is dan € 1,50 wordt het bedrag niet  
uitbetaald. Als een naheffing lager is dan € 5,00 wordt het bedrag 
kwijtgescholden. Elkien streeft ernaar terug te betalen bedragen zo 
spoedig mogelijk uit te betalen. Als het bedrag is overgemaakt staat 
dit vermeld in het overzicht betalingen via Mijn Elkien.

Wat zijn Servicekosten
en wanneer moet ik 
die betalen?

Uitnodiging

Wilt u weten wat huurdersplatform Nieuw Elan
voor u kan betekenen? Kom dan naar het  
Platformoverleg op:  

Maandag 10 december om 19:30 uur.

U bent van harte welkom in Theater De Bres, 
Schoolstraat 4 in Leeuwarden.

Platformoverleg
Nieuw Elan 

Een fijne 
buurt maak 
je samen!
Wij willen graag dat u zicht thuis voelt, in uw woning én  
in uw buurt. Een plek waar u op uw gemak bent en plezierig 
samenleeft met uw buren. Waar mensen samen dingen doen, 
met elkaar en voor elkaar. 

Wij willen u hierbij inspireren en helpen. Dit doen we onder 
de noemer: De Buurt Versterkt. In deze projecten werken we 
samen met de buurt en andere instanties om de buurt mooier 
en beter te maken. Hier een overzicht van projecten die we 
afgelopen jaren samen met buurtbewoners hebben gedaan.

Heeft u ook 
een goed idee? 

Het formulier voor het indienen 
van een project voor het  
verbeteren van de leefbaarheid 
in uw buurt kunt u vinden op 
www.elkien.nl.  

Bolsward Samen aan tafel in de 
complexen van Elim, Hendrik Nannes
hof en het Martinushof Makkum.

Akkrum Realisatie van het  
Juf Boeremaplein.

Leeuwarden Opfrissen van  
een oud elektrahuisje door graffiti 
kunstenaar Klaas Lageweg. 
En aanbrengen slagbomen om  
illegaal parkeren te voorkomen.

Sneek Tuindagen in de wijk 
Noorderhoek.

Leeuwarden ‘Vergroening’ 
van het stadse gebouw dat 
bovenop een parkeergarage 
staat.

Leeuwarden Verplaatsen hek 
voor kinderopvang en vergroten 
relatie tussen jong en oud.   

Johan


