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Skip de skimmel!
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	Comfortabel wonen,
met of zonder Wmo
Huuropzegging
	Gezocht: regioraadslid
De Bewonersraad

Nieuwbouw Kaatsland Sneek

Niels kan niet wachten tot het klaar is
Rechtstreekse
telefoonnummers
van onze leveranciers!
Algemene vragen		 Elkien: 0513 635 735
Glasschade		
Voor huurders in de stad Leeuwarden:
					 DirectGlas: 0900 - 34 77 43 1
					
Voor huurders buiten de stad Leeuwarden:
					 Vriesia Glasservice: 088 - 111 25 11
Rioolverstoppingen		 RRS: 0800 - 099 13 13
Waterstoring		
Vitens: 0800 - 03 59
Centraleverwarming/mechanische ventilatie /rookmelder /
zonneboiler of warmtepomp
					
Voor huurders in de stad Leeuwarden:
					 Feenstra: 088 - 84 55 000
					 Voor huurders Súdwest Fryslân:
					 Energiewacht Groep: 088 200 85 55
					 Voor huurders Midden Fryslân:
					 Breman: 0900 - 821 21 74
Collectieve verwarming		 Feenstra: 088 - 84 55 000

Huuropzegging
In bijna alle gevallen wordt de huur per laatste dag van de maand
opgezegd. Maar wist u dat het op alle werkdagen mogelijk is de
huur op te zeggen? Het zou u geld kunnen besparen als u op
een eerder tijdstip in de maand de sleutels van uw woning
kunt inleveren.
De einddatum van de huur mag
op elke willekeurige werkdag
zijn, mits de huur één tot drie
maanden van tevoren wordt
opgezegd.

Over krap een jaar gaat de 24-jarige Niels Homan verhuizen naar een nieuwbouwlocatie
van Stichting Philadelphia Zorg in Sneek. Van de Valkstraat naar het Kaatsland; van
begeleid wonen naar iets minder begeleid wonen. De bouwwerkzaamheden zijn in
volle gang en Niels zit er elke dag met zijn neus bovenop.
In de Valkstraat woont Niels in
een groep van zes personen met
één begeleider. “Eigenlijk is Niels’
niveau iets te hoog voor deze
groep”, zegt zijn moeder Marian.
“Maar dat was in het begin prima,
toen hij op zijn 19e hier kwam
wonen. En het is natuurlijk ook best
fijn om een keer de beste te zijn.”
Niels knikt beamend. “Het is hier
ook gezellig”, vindt hij. “Ik heb hier
een paar goede vrienden. Jurjen en
Klaas zal ik wel missen als ik wegga.
Maar ik kan ze altijd opzoeken
want ik heb mijn eigen 45 km
vrachtwagen!”
Niels zit niet vaak stil. Hij heeft een
baan bij Boomsma bestrating, is
verzorger bij het voetbalteam van
zijn zusjes, gaat op zondagmorgen
wielrennen en is ook net weer
begonnen met hardlopen.
Daarnaast houdt hij van uitgaan,
gezelligheid en feestjes. Met zijn

meelopen om foto’s te maken.
Een bouwhelm moet voor de
veiligheid, heb ik geleerd op de
VCA cursus. Daar heb ik een
diploma van”, vertelt hij trots.
Hij kan haast niet wachten tot hij in
september 2019 de sleutel krijgt.
“Mijn nieuwe huis wordt ongeveer
twee keer zo groot als wat ik nu heb.
Ik heb dan een aparte slaapkamer en
ik krijg een wasmachine. Mama gaat
me leren hoe ik zelf de was
moet doen.”
gele minivrachtwagen rijdt hij naar
zijn werk, naar familie en naar de
bouwplaats waar Jorritsma Bouw
zijn nieuwe woning bouwt. Hij is
heel sociaal en stapt overal op
af. “Ik vraag gewoon aan zo’n
man van Jorritsma of ik op de
bouwplaats mag kijken en soms
mag dat”, vertelt hij. “Dan krijg ik
een bouwhelm op en mag ik even

“En er zijn wel meer dingen die je
moet leren, hè Niels”, vult Marian
aan met een glimlach en ze somt op:
“opruimen, schoonmaken, minder
rommel verzamelen… Straks zit je
in een groep met 24 bewoners, dus
dan is er veel minder begeleiding.”
“Komt wel goed, mama!” stelt Niels
zijn moeder gerust.

Elkien bouwt 99 appartementen aan het Kaatsland in Sneek
Elkien en Stichting Philadelphia
hebben een plan ontwikkeld voor
het gebied Kaatsland in Sneek waar
eerder scholen en een gymlokaal
stonden. Het betreft een groot
gebied aan de rand van de wijk
Lemmerweg West van ongeveer
14.000 m2. Dit jaar begint Stichting
Philadelphia hier met de bouw
van hun zorgcomplex gebouwd
voor 28 tot 32 kinderen met een
verstandelijk beperking. Elkien start
met de bouw van 24 appartementen.
Hier gaan eerst cliënten van
Philadelphia zelfstandig wonen met

ondersteuning. In de jaren erna
komen er nog 2 appartementen
complexen van 3 en 6 etages hoog.
Deze complexen zijn we nog aan
het ontwikkelen. Maar we richten

ons op sociale huur voor 1- of 2
personen, met 2 slaapkamers. Deze
appartementen verwachten we in
2020 en 2021 op te leveren.

Johan

Leppehiem
Onderdeel van de
Akkrumer gemeenschap

Vraag het de vakman
Skip de skimmel!
Mijn eerste klus voor vandaag is in een portiekflat in de wijk
Heechterp in Leeuwarden. In Heechterp aangekomen vertelt de
huurder wat het probleem is: “Ik heb lelijke schimmelplekken
in mijn douche en slaapkamer. Wat ik ook probeer, het komt
gewoon weer terug. Hoe krijg ik ze weg en hoe blijven ze weg?”
Ik leg uit dat schimmels van nature voorkomen in ieder huis.
Schimmels maken sporen om zich voort te planten. Sporen
verspreiden zich door de lucht en zijn met het blote oog niet te
zien. Zodra de sporen op een plek komen waar de temperatuur
goed is en waar het vochtig is, gaan ze kiemen en ontstaat er
een schimmelplek. “Oké”, zegt de huurder… “maar hoe ontstaat
dat dan in mijn huis?”
Ik vertel verder: “Ongemerkt brengen wij veel vocht in huis.
Denk maar eens aan koken, douchen, wassen, drogen en slapen.
Zelfs kamerplanten produceren vocht in de woning.” Ik vertel dat
een gezin van vier personen gemiddeld 10 liter vocht per dag in
een woning brengt.
“Hoe kan ik schimmel dan voorkomen?” vraagt de huurder.
“Voorkomen is beter dan genezen”, ga ik verder. “Ik heb wel een
paar tips. Zet als u gaat koken de afzuiginstallatie op de hoogste
stand. Tijdens het eten mag u de afzuiging nog wel een poosje
door laten draaien. Na het toetje en de vaat kan de afzuiging op
de laagste stand.
Een andere bron van veel vocht in huis is de douche. Ook hier
kunt u gebruikmaken van de afzuiginstallatie. Droog de douche
na gebruik met uw handdoek en een ramenwisser. Laat ook hier
na gebruik de ventilator nog even een paar minuten doordraaien.
Omdat de afzuiginstallatie niet alle vocht in huis kan wegnemen
is het ook belangrijk om te ventileren en te stoken.
Zo kunnen we die 10 liter vocht wegwerken.”
“Hoe werk dat dan?” vraagt de huurder. “Als ik mijn ramen
openzet wordt het hier toch steenkoud?”
“Dat lijkt misschien zo, maar droge (frisse) lucht verwarmt beter
dan vochtige lucht. Je kunt het vergelijken met een warme
douche waar je net onder vandaan komt. De druppels op je
lichaam maken het koud. Als je droog bent voel je de kou
minder. Probeer daarom minimaal 20 minuten per dag de ramen
en deuren tegen elkaar open te zetten. Zo kan er vochtige lucht
uit en frisse (droge) lucht in. Laat de temperatuur niet onder
de 15 graden komen. Anders zal het vocht in de lucht nooit
verdampen en kunt u het vocht niet wegventileren.”
Nadat de huurder zijn spulletjes veilig heeft verwijderd zet
ik mijn veiligheidsbril en masker op. Ik spuit schimmeldoder op
de aangedane plekken in de slaapkamer en de douche.
Binnen enkele minuten zijn de vlekken weg.

Skip de skimmel!
en op naar de volgende klus.

Kijk ook eens op
www.youtube.com/user/ElkienWonen
voor meer tips!

Dat er op de gevel van Leppehiem heel groot ‘mienskipssintrum’ staat en niet
bijvoorbeeld ‘woonzorgcentrum’, is veelzeggend genoeg. Ja, er zijn appartementen
voor ouderen en ja, er worden diverse vormen van zorg geboden. Maar bovenal vervult
Leppehiem een maatschappelijke functie in het dorp en de regio. Het is een plek waar
jong en oud samenkomen.
Leppehiem heeft in totaal voor
circa 200 mensen woonruimte
in de 77 aanleunwoningen en in
de verzorgings-/verpleeghuisappartementen. Daarnaast biedt
het mienskipssintrum onderdak
aan een kinderopvang, een
apotheek, een verloskundepraktijk,
een zwemschool en diverse
verenigingen. Ook de
huisartsenpraktijk is op het terrein
gevestigd. Het is een regionaal,
multifunctioneel centrum voor
zorg, wonen met zorg, thuiszorg,
wijkverpleging, maaltijdservice,
sociale en culturele activiteiten en
ontspanning. Voor de bewoners
is dat erg prettig, want door al
die verschillende disciplines en
activiteiten blijven zij deel uitmaken
van de maatschappij.

Gewoon jezelf blijven
De belofte die Leppehiem doet aan
haar bewoners is: Gewoon jezelf
blijven. Daarmee wordt bedoeld dat
iedereen zelf richting geeft aan zijn
eigen leven en zijn zelfstandigheid
behoudt zolang dat kan. Soms
lukt dat niet meer alleen en is er
hulp bij nodig. Leppehiem heeft
de mogelijkheden om mensen te
helpen hun leven in te richten zoals
zij dat wensen. Of dat nu is door
thuiszorg, verzorgingshuiszorg of
de maaltijdservice, het is allemaal
gericht op prettig leven in een fijne
omgeving. En dat zit soms in kleine

dingen: wie een avondmens is en
het liefst pas om 10 uur opstaat,
hoeft niet ineens om 7 uur uit
bed, omdat er dan iemand komt
helpen met het aantrekken van de
steunkousen.

Geïnteresseerd in wonen
in Leppehiem?
Om voor een appartement
in het woonzorgcentrum in
aanmerking te komen, is een
zorgzwaartepakket-indicatie (ZZP)
nodig. Leppehiem kan eventueel
helpen bij de aanvraag van een
dergelijke indicatie. Hoe hoger de
ZZP-indicatie, hoe meer zorg er
nodig is. De kosten voor wonen
in een woonzorgcentrum zijn
inkomensafhankelijk en lopen
via de Wet Langdurige Zorg. Dat
betekent dat de overheid de kosten
voor wonen en zorg betaalt en dat
de bewoner naar draagkracht een
bijdrage levert.

Samen inspelen op
veranderingen
Elkien en Leppehiem hebben
een gezamenlijke missie en dat
is zoveel mogelijk inspelen op de
woonbehoeften en -wensen van
huurders. Daarvoor is het belangrijk
om te weten wat de ontwikkelingen
zijn. Bijvoorbeeld: vroeger was het
geen uitzondering om als 65-plusser
naar een ‘bejaardenhuis’ te gaan,
terwijl een 80-jarige tegenwoordig
als een ‘jonge’ bewoner van
een woonzorgcentrum gezien
wordt. Mensen blijven langer
zelfstandig wonen en áls ze in een
woonzorgcentrum komen, zijn
ze veel hulpbehoevender. Over
dit soort onderwerpen én over
toekomstbestendige oplossingen
denken Elkien en Leppehiem
samen na.

De aanleunwoningen zijn
eigendom van Elkien, maar
Leppehiem is verantwoordelijk
voor de toewijzing en verhuur.
Ook in een aanleunwoning kan
zorg en ondersteuning geleverd
worden. Deze vorm van zorg heet
wijkverpleegkundige zorg en wordt
vergoed door de zorgverzekeraar.
De wijkverpleegkundige maakt
een inschatting (indicatie) of er
zorg nodig is en in welke vorm.

Nieuwbouw Balistraten Leeuwarden
Tussen het Cambuurstadion en
de winkels van de Centrale staan
225 oude woningen van Elkien die
gesloopt worden. Het gaat hier om
de wijkaanpak Oost-Indische buurt
in Leeuwarden waar de portiek- en
gezinswoningen plaats maken voor
nieuwbouw. Er is al een flinke start
mee gemaakt door de sloop van
59 woningen aan de Soenda-,
Lombok- en Balidewarsstraat.
Hier staan nu de eerste 45 nieuwe
woningen, sociale huurwoningen met
een tuin voor kleinere huishoudens.
En uiteraard zeer energiezuinig!
De woningen zijn aangesloten op
een warmtenetwerk voor verwarming
en warm water.
In de komende paar jaar worden in
nog 5 fases de andere woningen
vervangen door nieuwe sociale
huurwoningen. Van een soortgelijk
type woningen dat er nu al staat
komen er in totaal 118. Aan het
begin van de Insulindestraat worden
de portiekwoningen vervangen door

85 woningen van verschillende
types. Zo worden de begane
grond woningen toegankelijk
voor ouderen en mindervalide
bewoners. En komen er op de
etages appartementen zonder lift.
Dit wordt als laatste in 2020 tot
2021 uitgevoerd.

Eerste bewoners
Mevrouw Kalapnat is een van de
eerste bewoners in de nieuwbouw.
Ze is hier komen wonen met haar
twee zoontjes vanuit een oude
woning in de wijk. Het verschil is
erg groot, ze is zo blij met haar
nieuwe thuis!
Heeft u belangstelling? De woningen
die beschikbaar zijn worden enkele
weken na de start van de bouw
aangeboden via frieslandhuurt.nl.
De bewoners die nu in de sloopwoningen wonen hebben de eerste
keus. Vaak komt hierdoor in de
laatste fases meer ruimte voor
nieuwe bewoners.

Buurtbemiddeling Opsterland
Ergernissen, irritaties of ruzie met uw buren?
Buurtbemiddelaars kunnen helpen!
Iedereen heeft liever een goede
buur dan een verre vriend. Toch kan
het gebeuren dat u overlast van uw
buren ervaart en u er samen niet
uitkomt. Het is dan goed om te
weten dat er Buurtbemiddeling is!

Hoe werkt het?
Bij Buurtbemiddeling werken
vrijwilligers. Deze onpartijdige,
opgeleide vrijwillige
buurtbemiddelaars begeleiden buren
die weer met elkaar in gesprek willen
en hun verstoorde relatie willen
herstellen. De buurtbemiddelaars
gaan afzonderlijk op bezoek bij beide
partijen om te luisteren naar hun
verhaal. Ze luisteren, vragen door, zijn
vriendelijk en oordelen niet. Na de
afzonderlijke gesprekken volgt een
gezamenlijk bemiddelingsgesprek
op een neutrale locatie. Aan het eind
van het gesprek kunnen afspraken
worden gemaakt. Na een aantal

weken nemen de buurtbemiddelaars
contact op met de partijen om te
horen of de situatie verbeterd is.

De buurtbemiddelaars
De vrijwillige buurtbemiddelaars
zijn betrokken mannen en vrouwen
van verschillende leeftijden,
die graag een bijdrage leveren
aan de sociale samenhang en
leefbaarheid in de dorpen van
Opsterland. Vanzelfsprekend
hebben de buurtbemiddelaars een
geheimhoudingsplicht.

We kunnen u niet
overal mee helpen
Niet ieder conflict komt in
aanmerking voor Buurtbemiddeling.
Relatie- of familieproblemen,
problemen met instanties,
criminaliteit, alcohol- en
drugsproblemen en dergelijke
worden niet in behandeling
genomen. Om die zaken tot een
oplossing te brengen is meer nodig
dan één of twee gesprekken. Daarom
wordt vaak doorverwezen naar

hulpverlenende instanties die daarin
gespecialiseerd zijn.

Voor wie is het?
Buurtbemiddeling is er voor elke
inwoner van Opsterland. Meldingen
worden vaak gedaan door de politie,
woningbouwcorporaties, huisartsen
of andere hulpverleners. Maar ook
mensen zelf die een probleem
hebben kunnen contact zoeken.
Iedereen kan dus een beroep op
Buurtbemiddeling doen.

Kosten

Veilig en comfortabel
wonen, met
of zonder Wmo
Aanpassingen in uw huurwoning kunnen veilig en comfortabel wonen
bevorderen, met name als u een lichamelijke beperking heeft. Denk
bijvoorbeeld aan wandbeugels, drempelhulpen of een oplaadpunt
voor een scootmobiel. Soms krijgt u aanpassingen vergoed via de Wmo
(Wet maatschappelijke ondersteuning) en soms moet u een eigen
bijdrage betalen.
Veel aanpassingen zijn door de gemeente ‘algemeen gebruikelijk’
gesteld, wat betekent dat u ze zelf uit moet (laten) voeren en betalen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor grepen in douche of toilet, een verhoogd
toilet of een aangepaste kraan.

Meer aanpassingen nodig?

Contact

Heeft u grotere aanpassingen nodig, dan kunt u informatie vragen
bij het Wmo-loket van uw gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om
een aangepaste keuken of een voorziening voor het gebruik van een
scootmobiel. U kunt telefonisch informatie krijgen op onderstaande
telefoonnummers:

Wilt u meer informatie of wilt u
gebruikmaken van Buurtbemiddeling,
neem dan contact op met
Berber de Boer, coördinator
Buurtbemiddeling via 0516-567220
of 06-5435 0855 of mail naar
buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl

Gemeente Súdwest - Fryslân
Gemeente Leeuwarden		
Gemeente Heerenveen			
Gemeente Friese Meren			
Gemeente Opsterland
		
* u hoeft geen kengetal te gebruiken

Er zijn geen kosten verbonden aan
buurtbemiddeling.

14 05 15*
14 058*
0513 – 617 617
14 05 14*
0512 – 38 63 86

GERIEFVERBETERING

Geen Wmo, maar wel geriefverbetering?
In sommige gevallen vergoedt het Wmo-loket van uw gemeente de
aanpassingen niet. Dan kan het zijn dat Elkien de veranderingen alsnog
aanbrengt. We noemen dit dan een geriefverbetering. Hiervoor betaalt
u een eenmalige bijdrage of u krijgt een huurverhoging.

Tijd voor een ‘UpGreat’

Geriefverbetering aanvragen

Werken aan jezelf en je leefomgeving
In Gorredijk ondersteunt Elkien een bijzonder project van twee bijzondere vrouwen.
UpGreat is de naam van een reeks bijeenkomsten die Nynke Landman en Kiki de Jong
verzorgen. Het woord UpGreat is een verwijzing naar het begrip update. Als je wilt dat je
telefoon goed blijft werken, kun je niet eindeloos het verzoek om een update weg blijven
klikken. Zo is het ook met je functioneren als mens. UpGreat is als het ware een wake up
call: tijd om jezelf eens door te lichten en te onderzoeken of het allemaal prima gaat zoals
het gaat, of dat het tijd wordt voor een (grote of kleine) koerswijziging.
Nynke en Kiki noemen zich Buuf &
Buuf, al zijn ze niet echt buren. Als
Buuf & Buuf streven ze naar een
‘superleefomgeving’ voor iedereen,
en roepen ze de mensen op daar
zelf actief aan te werken. Want
als je je eigen leefomgeving fijner
maakt, doe je dat niet alleen voor
jezelf, maar ook voor je kinderen,
partner en buurtgenoten. Toen
Nynke en Kiki contact opnamen
met onze adviseur bewonerszaken
Nelleke Hulshof, was die dan
ook meteen enthousiast over
Buuf & Buuf en UpGreat.
“De workshop zet echt dingen in
beweging”, zegt Kiki. “Om een
paar dingen te noemen: iemand
begon een studie, twee mensen
vonden een nieuwe baan, een
ander viel 11 kilo af, twee buren
legden hun ruzie bij en weer
iemand anders besloot zichzelf niet
meer als slachtoffer te gedragen.”

Nynke: “In de bijeenkomsten
gaan we in op de thema’s
gezondheid, relaties, werk en
geld. Die vier gebieden hebben
allemaal invloed op elkaar. We
proberen de deelnemers goede
vragen te stellen, zodat ze het
antwoord in zichzelf vinden.
Het vergt lef om die antwoorden
te geven, want het is niet altijd
makkelijk om eerlijk te zijn over je
eigen gedrag en motieven.” Kiki
vult aan: “We proberen de mensen
vanuit een ander perspectief naar
dingen te laten kijken. Je kunt jezelf
bijvoorbeeld als slachtoffer zien
omdat je in de schuldsanering zit,
maar je kunt ook denken: dankzij
de schuldsanering ben ik in drie
in plaats van tien jaar van mijn
schulden af.”
“Kiki en ik zijn idealistische
wereldverbeteraars”, zegt
Nynke, “maar we houden het wel
behapbaar. Klein beginnen, bij

en het enthousiasme van Buuf en
Buuf is aanstekelijk. Ook de andere
deelnemers zijn enthousiast en er is
een goede sfeer. Op verschillende
leefgebieden hebben de avonden
mij inzichten opgeleverd.

Zelf Aangebrachte Veranderingen
Staat de gewenste aanpassing niet op het aanvraagformulier? Dan kunt
u besluiten om de aanpassing te laten doen door een bedrijf of zelf te
doen. We noemen dit een ZAV (Zelf Aangebrachte Verandering).
Het kan zijn dat in sommige gevallen het bouwtechnisch niet mogelijk is
om bepaalde aanpassingen uit te voeren daarom moet u hiervoor eerst
schriftelijke toestemming van Elkien aanvragen.
Als u zelf iets wilt veranderen in uw woning dan kunt u het
ZAV-formulier op onze website invullen en ons toesturen.
Elkien beoordeelt uw aanvraag en u ontvangt daarna een schriftelijke
reactie. We kunnen voorwaarden aan uw aanvraag stellen
zoals bijvoorbeeld materiaalgebruik of kleur.

jezelf en in je eigen omgeving.
Zorgen dat je lekker in je vel
zit en de dingen doet waar je
gelukkig van wordt. Want als je
je goed voelt, straal je dat uit
naar je omgeving en dat heeft
een positieve uitwerking op de
leefbaarheid in de buurt.”
Meer weten over Buuf & Buuf
en UpGreat? Neem contact op
met Nynke en Kiki via
info@buufenbuuf.nl

De UpGreat van Henk Brouwer
“Ik had al een poosje de wens
om dingen anders te doen in mijn
leven. Het leek me bovendien leuk
om mensen in de buurt op een
andere manier te leren kennen.
De avonden zijn erg toegankelijk

Het verzoek voor een geriefverbetering kunt u indienen via het
aanvraagformulier op onze website. Wij beoordelen dan of de
verbetering uitvoerbaar is. We vragen een offerte voor u op en
u ontvangt van ons, vrijblijvend, een aanbiedingsbrief waarin de
bijbehorende kosten staan. Aan de hand van de aanbiedingsbrief kunt
u besluiten of u wel of niet wilt doorgaan met de geriefverbetering.

De UpGreat heeft me bijvoorbeeld
het zetje gegeven om mijn plan
een deeltijdstudie Social work te
gaan doen door te zetten. Hopelijk
kan ik op die manier mijn steentje
bijdragen aan de samenleving!”

De UpGreat van
Linda Berkeveld
“Toen ik op Facebook de oproep voor UpGreat zag wist ik: dit is
belangrijk voor mij. Voor mij was het doel van de workshop om een
leukere versie van mezelf te worden. Sommige vragen die Buuf en Buuf
stellen zijn heel confronterend, maar als je eerlijk antwoord geeft, helpt
dat je wel verder. Ik heb meer inzicht gekregen in wat wel en niet bij mij
past. Kiki omschrijft dat als je innerlijke kompas ontdekken zodat je kunt
zien of je nog op koers bent. Ik ken nu beter mijn beperkingen, maar
vooral ook mijn kwaliteiten.”

Brand door opladers
Wist u dat één van de meest voorkomende oorzaken van
brand in huis een oplader van een tablet, laptop of telefoon is?
Door een oververhitte batterij ontstaan steeds meer woningbranden.
Maar ook als het apparaat niet aan de oplader hangt is het raadzaam
om de oplader uit het stopcontact te halen. Vooral opladers die niet
origineel zijn, maar bij een discounter of goedkope buitenlandse
postorder vandaan komen, kunnen levensgevaarlijk zijn en makkelijk
oververhit raken. Kortsluiting en brand kunnen dan het gevolg zijn.
Ook ‘overladen’ levert gevaar op. Dat gebeurt als een toestel
urenlang aan de lader ligt. Het advies is om de stekker uit
het stopcontact te trekken als de accu vol is.

Waaraan moet u denken bij aanschaf
van een scoot-mobiel of elektrische fiets
Overweegt u een scootmobiel of
elektrische fiets aan te schaffen? Voorkom
teleurstellingen en houd rekening
met het volgende.
Scootmobiel via de Wmo

Gezocht: huurders
voor de Regioraad
“Fijn hoe de regioraad zich ontwikkelt. Er is meer
betrokkenheid van regioraadsleden bij de huurdersvereniging en dat is in het belang van de leden.”
- de heer Plantinga (lid Regioraad zuid)
De Bewonersraad vertegenwoordigt bijna 31.000 huurders in Friesland.
De gemeenten zijn onderverdeeld in zes regio’s, elk met een eigen
regioraad. De regioraadsleden zijn de ‘ogen en oren’ van de vereniging.
Met hun informatie weet De Bewonersraad wat er in de regio speelt.
De regioraadsleden krijgen een actieve rol binnen de vereniging.
Wat vinden bewoners van een renovatie? Worden onderhoudsklachten
goed opgelost? Wat zeggen gemeenteraden over huurwoningen?
Dit soort informatie koppelt een regioraadslid terug naar de
regiomanager van De Bewonersraad. Voor de nieuwe regioraad
zoeken we kandidaten. Er is een inwerkprogramma, zodat u goed
weet wat uw rol is en u ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

Wilt u meedoen in het belang van de leden?
Uitgebreide informatie is te vinden op
www.debewonersraad.nl/over-de-bewonersraad/regioraad
Voor vragen of een belangstellendenformulier
kunt u bellen met Gea Herz: 058 – 216 5457.

Komt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) in aanmerking voor een scootmobiel?
In dat geval vraagt de gemeente, die de Wmo moet
uitvoeren, een stalplaats inclusief oplaadpunt voor u aan
bij Elkien. In verband met de veiligheidseisen van de
brandweer mag uw scootmobiel namelijk niet
op de galerij staan.

Scootmobiel zelf aanschaffen
Wilt u zelf een scootmobiel aanschaffen? Vraag dan
eerst bij Elkien een stalplaats en oplaadpunt aan. Elkien
gaat dan kijken wat er mogelijk is op grond van de eisen
van de brandweer en of er ruimte is voor een scootmobiel.
Voor het aanvragen kunt u een contactformulier invullen
op onze website of een e-mail sturen aan klantenservice@
elkien.nl. Per maand betaalt u een bedrag aan Elkien voor
het gebruik van het oplaadpunt.

Stalling is niet altijd mogelijk
Bij iedere aanvraag kijken wij naar een geschikte
stalplaats voor uw scootmobiel. Het kan zijn dat er geen
ruimte of mogelijkheid voor is. Vraag daarom altijd
van tevoren wat de mogelijkheden zijn voordat u een
scootmobiel aanschaft.

Elektrische fiets zelf aanschaffen
Als u van plan bent om een elektrische fiets aan te
schaffen is ons advies om voor een model te kiezen
met een los te koppelen accu. Deze accu kunt u in uw
eigen woning opladen. Wanneer u de fiets in de eigen of
gemeenschappelijke berging wilt opladen, vraag dit dan
van tevoren schriftelijk aan om teleurstelling
te voorkomen.
In sommige bergingen is
het namelijk niet mogelijk
om een oplaadpunt te
realiseren. Daarnaast zijn
de kosten voor het creëren
van een oplaadpunt voor
de elektrische fiets altijd
voor uw eigen rekening.

Wat doet Huurdersplatform
Nieuw Elan voor u?
Huurdersplatform Nieuw Elan maakt zich sterk voor de belangen van de huurders van Elkien
in Leeuwarden, Drachten en Sneek. Daarnaast behartigen wij de belangen van huurders van
enkele andere (sociale) verhuurders in Friesland.
U kunt bij ons terecht als u problemen heeft of als u ontevreden bent over uw woningcorporatie. Wij voeren op
beleidsniveau gesprekken met uw corporatie en proberen uw wensen en behoeften om te zetten in nieuw beleid.
Daarnaast stimuleren wij het onderling contact en de participatie van huurders door bewonerscommissies in
een wijk of buurt te ondersteunen.
www.nieuw-elan.nl
www.facebook.com/huurdersplatformnieuwelan

Wil je later in een huurwoning wonen in jouw
dorp? Dan is het goed om je nu alvast in te
schrijven op frieslandhuurt.nl. De website
van Accolade en Elkien met het gezamenlijke
aanbod van huurwoningen.

op jezelf
wonen?

Onze woningen worden toegewezen op
basis van zoekduur. Hoe langer je staat
ingeschreven, hoe meer
kans je maakt op de
woning van jouw keuze!

Maak een
afspraak!
U kunt alleen nog op afspraak
terecht op onze vestigingen
(Heerenveen, Leeuwarden en Sneek).
Zo kunnen we u nog beter en
persoonlijker van dienst zijn!
Bel 0513 635 735 voor een afspraak.

Waarom op afspraak?

www.elkien.nl
@elkien_

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)

Steeds minder klanten komen
bij de balie, en steeds meer
zaken worden online geregeld via
https://mijn.elkien.nl. De vestiging
blijft de plek voor persoonlijke
contact. Omdat u op afspraak komt,
hebben wij alle tijd en aandacht
voor u. En we kunnen de afspraak
goed voorbereiden omdat we
weten waarvoor u komt.

