n
e
i
k
l
bij E

NR. 2 - 2021

In dit nummer:
	Het belang van een
inboedelverzekering!
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	Elkien werkt aan een goede
dienstverlening!

(Weer) thuis bij Henk van Eik
aan het Cambuursterpad
Henk van Eik is blij dat hij na ruim een jaar weer terug kan naar zijn eigen straat, het
Cambuursterpad in Leeuwarden. Zijn oude woning viel onder het wijkvernieuwingsproject
Schoppershofstraat e.o. en werd gesloopt. Tijdens de periode van sloop en nieuwbouw
woonde hij in een wisselwoning in de buurt.
Dat de nieuwe woningen er zo uitzien en niet anders,
is deels te danken aan de bewonerscommissie waar
Henk zich met 6 anderen voor had aangemeld toen de
plannen van Elkien concreet werden. “Als je mee kunt
praten en beslissen, moet je daar altijd gebruik van
maken”, vindt hij. “Veel mensen laten alles maar over
zich heen komen en beginnen dan later te klagen.
Wij hebben toch wel wat dingen kunnen bijsturen, zoals
een deur minder in de muur in de kamer, de ramen in
de voorgevel en de tuin. Het ‘mienskips’ idee van Elkien
met één grote binnentuin klinkt misschien wel mooi,
maar wij wilden toch liever allemaal een eigen tuintje.”

Henk woont sinds 1997 aan het Cambuursterpad
en heeft geen moment overwogen om níet terug te
komen. “De oude huizen waren van de jaren 20 van de
vorige eeuw. Het zag er van buiten wel leuk uit, maar
eigenlijk was het niet meer bewoonbaar. De vloeren
bijvoorbeeld waren helemaal rot. Ik heb iemand die
op visite was letterlijk met vloer en al omlaag zien
zakken! De huizen waren te ver heen om nog op te
knappen, zeker nu alles duurzamer moet. We hebben
nu zonnepanelen, vloerverwarming en een goed
geïsoleerd huis. Energieneutraal, als het goed is.”

Heen en weer

Aan het nieuwe huis moet nog wel wat geklust worden,
maar de verhuizing zal niet veel werk zijn. “Ik heb meer
dan 80% van mijn rommel weggedaan toen ik naar de
kleinere wisselwoning ging. En dat bevalt me prima.
In een kleine woning moet niet teveel staan, anders
voelt het nog veel kleiner.”

Voor Henk is commissie- of bestuurswerk niks nieuws.
Hij is actief voor verschillende stichtingen en
verenigingen. Dat doet hij naast zijn fulltime baan als
schipper op Veerpont De Burd in Grou. De pont over
het Prinses Margrietkanaal verbindt het dorp Grou met
het eiland De Burd. Dagelijks vaart hij vele malen heen
en weer.

Hogere energieprijzen
Wat kunt u zelf aan energiebesparing doen?
De prijzen voor gas en elektriciteit stijgen snel. Dit merken we allemaal in onze portemonnee.
In deze tijd van het jaar verbruiken we meer gas en elektriciteit. Dit komt
omdat het buiten kouder is, het eerder donker wordt en we meer thuis zijn.
Door de hoge prijzen is het nu extra slim om te kijken wat u kunt doen om
energie te besparen.

Enkele tips!
•	Plaats radiatorfolie tegen de buitenmuur achter de radiator.
Hierdoor gaat minder warmte verloren en houdt u meer warmte
in huis vast.
•	Maak met tochtstrips de naden en kieren van uw ramen en
deuren dicht. Let op! Het materiaal dat u nodig heeft,
is afhankelijk van de plek waar de tocht vandaan komt.
•	Trek een warme trui aan en zet de thermostaat een graadje lager.
•	Sluit binnendeuren en houd de warmte in de kamer waar u bent.
•	Vervang gloei- en halogeenlampen door ledlampen. Een ledlamp is
zuiniger dan een gloeilamp. En een ledlamp gaat veel langer mee.

Minder spullen in huis

Woont u in de gemeente Leeuwarden?
En wilt u weten hoe u uw energieverbruik
kunt verlagen? Maak dan een afspraak
met de Energiecoach! Scan de code
om een afspraak te maken!

Huurt u in Súdwest-Fryslân?
Dan kunt u subsidie aanvragen voor
kleine energiebesparende maatregelen.
Heeft u liever advies? Dan is het ook mogelijk om
met een energiecoach te praten.
Meer informatie over de subsidie vindt u op
duurzaambouwloket.nl of scan de code. Vul onder
‘Selecteer uw gemeente’ Súdwest-Fryslân in.
Er is een bepaald bedrag beschikbaar. Op=op.
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Vraag het
de vakman

Op verschillende plekken werkt Elkien aan het verbeteren, verduurzamen of vernieuwen van het woningbezit. Meestal gaat het
dan om een bepaald deel van een straat of een aantal straten bij elkaar. In Leeuwarden en Sneek pakken we het groter aan.
Hier werken we aan een complete wijkvernieuwing. Dit betekent een grote verandering voor de mensen die in deze wijken
wonen. We gaan dan ook niet van vandaag op morgen van start. Wijkvernieuwingen zoals deze duren al gauw 10 jaar.
Wij geven u graag een inkijkje in de plannen en aanpak voor Heechterp in Leeuwarden en Het Eiland in Sneek.

De herfst heeft zich al laten zien. De winter is in
aantocht. Goed om weer eens in het geheugen te
graven en na te gaan waar we afgelopen winter
tegenaan zijn gelopen. Misschien helpt het ons om
bepaalde storingen samen te helpen voorkomen.
Ook al kunnen we niet alles voorkomen!
We gaan terug naar februari van dit jaar. Het werd
nog even echt winter. We konden schaatsen en we
hadden een heuse sneeuwstorm. Zowel online als via
de telefoon werd gemeld dat stuifsneeuw het huis in
kwam via bijvoorbeeld de voordeur en roosters. Dit was
een uitzonderlijke situatie. Want door de harde wind
ontstond zo’n grote druk op bijvoorbeeld de voordeur,
dat de sneeuw als het ware naar binnen werd geperst.
Hier is helaas weinig aan te doen.
Later bleek ook dat de stuifsneeuw tot onder dakpannen
terecht was gekomen. Toen het vroor leverde dat geen
problemen op. Maar zodra de temperatuur weer boven
nul uitkwam, begon de sneeuw te smelten. U kunt raden
wat er daarna gebeurde. Juist! Lekkage.
Door de harde wind ging het opeens ook vriezen in een
berging, schuur of kamer waar geen verwarming aan
stond. Daardoor sprongen leidingen en buitenkranen.
Mijn advies is daarom, als er langere tijd vorst wordt
voorspeld, de verwarming in zo’n ruimte zachtjes aan
te zetten. Ook raad ik aan de buitenkraan af te tappen.
Meestal zit er aan de binnenkant van de leiding een
grote kraan met daarnaast een klein kraantje; het
tapkraantje. Ga als volgt te werk:
1 Draai de grote kraan dicht
2 Draai de buitenkraan open
3	Draai het kleine aftapkraantje open en het laatste
water loopt eruit.
Tenslotte maakte ik afgelopen winter mee dat door de
vorst een regenwaterpijp knapte. De buis zat vol water,
omdat deze verstopt zat met bladeren. Doordat het
vroor zette het water in de buis uit. De buis knapte.
Dit is eenvoudig te voorkomen door te controleren of
de buis verstopt is. Hoe?
Klop tegen de buis aan na een regenbui. Klinkt deze
‘hol’? Dan is de buis leeg. Klinkt de buis ‘vol’? Dan zit
de buis verstopt.
Heeft u een verstopte regenwaterpijp? Bel dan met de
RRS (088 - 030 13 13). Zij hebben de buis vaak zomaar
weer leeg. Het scheelt ons een ritje om de buis te
repareren.
Tot de volgende klus!

Heechterp Vernieuwt!
Peter van de Weg en Chantal Droste

Met plezier stellen wij aan u voor:
Peter en Chantal
Sinds juni van dit jaar zijn Peter van de Weg en Chantal Droste
samen het nieuwe bestuur van Elkien.
Peter heeft veel ervaring in de wereld van woningcorporaties. Voordat hij bestuurder werd, was hij al 16 jaar directeur
bij Elkien. Chantal heeft haar ervaring opgedaan in de wereld van banken en verzekeringen. Zij had daar verschillende
functies als directeur en manager.

Wat is hun ambitie:
“Wij willen dat uw huis een thuis is. Dit doen we door samen met onze collega’s en partners iedere dag te werken aan
betaalbare, passende en duurzame woningen. Want bij Elkien zeggen we: Iedereen verdient een thuis!”

Het belang van een
inboedelverzekering!
Soms ontstaat schade aan uw inboedel. Met inboedel bedoelen we uw spullen in en om
uw huis die u kunt verplaatsen. Heeft u een inboedelverzekering afgesloten en ontstaat
er schade aan uw spullen?

Samen met bewoners van de wijk en de gemeente Leeuwarden
werken we aan Heechterp Vernieuwt! De 24 portiek-etageflats
met 576 woningen in de wijk voldoen niet meer aan de eisen van
deze tijd. Het plan is om deze flats te slopen. Zodat we betere
en duurzame woningen terug kunnen bouwen. We doen de
vernieuwing in stappen en betrekken bewoners en omwonenden
hierbij. Ondertussen onderhouden we de bestaande woningen
natuurlijk wel.

Hoe ziet het vernieuwde Heechterp er straks uit?
De nieuwe wijk wordt een mix van verschillende soorten woningen in straten
die ook niet allemaal gelijk zijn. Voorwaarde is dat er genoeg betaalbare
woningen in Leeuwarden beschikbaar blijven. Mensen die in Heechterp
willen blijven of juist graag in Heechterp willen komen wonen, hebben zo
de mogelijkheid om te kiezen uit een betaalbare huurwoning. Of misschien
wel een goedkope koopwoning. Deze vernieuwing is een mooie kans om
Heechterp in alle opzichten klaar te maken voor de toekomst.

Dan kunt u de schade claimen bij uw verzekeraar.
Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan.
Heeft u geen inboedelverzekering? Dan is de schade
aan uw spullen voor uw eigen rekening.

Meer informatie vindt u op elkien.nl

Samen met bewoners plannen maken

Voor meer informatie over de inboedelverzekering en
andere verzekeringen verwijzen wij u naar elkien.nl.

Voorbeeld

Wilt u zelf uitzoeken welke
verzekering bij u past?
Op bijvoorbeeld independer.nl
kunt u gemakkelijk
verzekeringen vergelijken.

We laten mensen die zich betrokken voelen bij de buurt meedenken en
meepraten. Samen kunnen we een buurt realiseren die klaar is voor de
toekomst. In het afgelopen jaar hebben bewoners meegedacht over het
woonprogramma in de wijk. Voor de openbare ruimte werken we, samen met
de gemeente en de bewoners, nog aan het plan. Zo starten we binnenkort
met gezamenlijke workshops waar bewoners kunnen meedenken over het
inrichten van bijvoorbeeld het openbaar groen of materiaalkeuze van de
speeltoestellen in de wijk. Het zijn de bewoners zelf die het beste weten wat
er nodig is. En dat horen we graag!.

U heeft last van lekkage. Hierdoor is uw vloer
beschadigd. Heel vervelend. U meldt de lekkage bij
Elkien. Wij komen zo snel mogelijk bij u langs om de
lekkage te verhelpen. De schade die door de lekkage
is ontstaan aan uw vloer moet u zelf betalen. Maar als
u een inboedelverzekering heeft, dan kunt u de schade
claimen bij de verzekering.

Ons advies
Wij adviseren u een inboedelverzekering af te sluiten.
Voor een klein bedrag per maand biedt deze verzekering
dekking bij schade aan uw spullen door bijvoorbeeld
brand en diefstal.

Vergelijken

Duidelijkheid over de toekomst van de woningen

Het belang
van huurdersbelangenorganisaties
Een huurdersbelangenorganisatie komt
op voor de belangen van huurders.
Voor huurders van Elkien zijn dit Nieuw
Elan (Leeuwarden, Wytgaard en Sneek)
en De Bewonersraad (alle andere
plaatsen). Elkien heeft regelmatig
overleg met deze organisaties.

Alle bewoners van de woningen in het wijkvernieuwingsgebied weten
inmiddels wat de plannen zijn voor hun woning. Met uitzondering van
één straat aan de rand van het plangebied. Deze bewoners verwachten
wij een paar jaar voor de uitvoering (rond 2030) duidelijkheid te kunnen
geven. Omdat deze woning er nog het beste voorstaan, zijn zij als laatste
aan de beurt. De rest van het plangebied heeft inmiddels de status sloop/
nieuwbouw. Bewoners zijn blij met de duidelijkheid en opgelucht over de
uitkomst van de onderzoeken.

We bespreken dan bijvoorbeeld:
-	de jaarlijkse huurverhoging
-	nieuwbouw, woningverbetering
en sloop

Van wijkplan naar buurtplan

Bijvoorbeeld als het gaat om:
-	Worden onderhoudsklachten
goed opgelost?
-	Hoe gaat Elkien om met
betalingsachterstanden?
-	Is er maatschappelijk draagvlak
voor de huisvesting van kwetsbare
groepen in een wijk?

Ook voor Het Eiland is inmiddels een wijkplan gemaakt. Het wijkplan
staat op de website heteilandsneek.nl. In het wijkplan staan de
afspraken die we hebben gemaakt met de gemeente. De plankaart
laat zien waar ruimte is voor gebouwen, groen en parkeren. Met het
vaststellen van het wijkplan weten we wat wel en niet kan. Begin 2022
gaan we samen met bewoners aan de slag met een buurtplan voor het
eerste deelgebied. We gaan dan in gesprek over de indeling van de
bouwvlakken binnen de deelgebieden, de hoogte van de gebouwen en
type woningen, het groen in de wijk en parkeren. Stap voor stap maken
we nieuwe toekomstplannen voor Het Eiland! Ook hier organiseren we
inloopspreekuren. Zo kunnen de bewoners op een moment dat het voor
hen uitkomst, langskomen voor een persoonlijk gesprek.

Op naar een aardgasvrije wijk?
Samen met de gemeente en Accolade onderzoeken we of de plannen
voor een aardgasvrije wijk haalbaar zijn. De gemeente heeft laten
uitzoeken dat aquathermie een goede optie is. Dit wordt nu
verder onderzocht. Wilt u weten wat aquathermie is? Kijk dan op
heteilandsneek.nl/aquathermie-zo-zit-dat

Huurders hebben invloed
Huurdersbelangenorganisaties weten
wat er speelt onder huurders.

Deze belangrijke informatie nemen
ze mee in de gesprekken met Elkien.
Op deze manier heeft u, als u lid bent
van een belangenvereniging, invloed
op de keuzes en het beleid van Elkien.

Lidmaatschap

Voor alle vragen over de wijkvernieuwing zijn de projectleiders sociaal van
Elkien het eerste aanspreekpunt. In Heechterp: Natalie Lakemond en voor
Het Eiland: Helga Hoornveld.

Iedere nieuwe huurder van Elkien
ontvangt bij het tekenen van het
huurcontract informatie van de
huurdersvereniging. Het lidmaatschap
kost twee euro per maand per
huishouden. Hiervoor komt de
vereniging op voor uw belangen,
en kunt u individuele ondersteuning
krijgen bij klachten en projecten.

Actuele informatie over deze projecten vindt
u op de speciale projectwebsites:
Het Eiland: heteilandsneek.nl
Heechterp: heechterpvernieuwt.nl

Bent u geen lid? En wilt u lid worden?
Ga naar:
www.nieuw-elan.nl/participant-worden/
www.debewonersraad.nl/lid-worden

Meer informatie

Het Eiland Sneek
De wijk ‘Het Eiland’ in Sneek telt in totaal 942 woningen en appartementen.
Ongeveer de helft hiervan is van Elkien. Een groot deel van deze
woningen voldoet niet meer aan de huidige eisen. Samen met de gemeente
Súdwest-Fryslân en Accolade maakt Elkien plannen om de wijk klaar te
maken voor de toekomst. Het plan is om deze wijk aardgasvrij te maken.

Heeft u verbeteringen aangebracht in uw woning
of heeft u door de vorige bewoner aangebrachte
verbeteringen overgenomen? Dan is het verstandig
ook dit mee te verzekeren. Voorbeelden hiervan zijn:
door u aangelegde parketvloer, een zelf geplaatste
keuken, badkamer, garage, schutting en zonwering.
Uw verzekeringsadviseur kan u hier meer over vertellen.
Laat u vooraf goed informeren.

Poep, plas en toiletpapier
Een goed werkend riool is belangrijk voor onze gezondheid. Het water in het riool wordt gezuiverd,
zodat het weer schoon terug kan in de natuur. U kunt zelf bijdragen aan een goed werkend riool
en schoon water. Dit doet u door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is.
Spoel daarom alleen poep, plas en toiletpapier door de wc! Dit is niet alleen beter voor
de natuur. Het helpt ook om verstoppingen te voorkomen.

Elkien werkt aan een
goede dienstverlening!
Het is voor ons belangrijk dat onze huurders
tevreden zijn. In hoeverre slagen wij hierin?
Dat horen we graag van u! Daarom laten we
onderzoek uitvoeren. U kunt daarvoor per e-mail
een vragenlijst ontvangen. Of u kunt gebeld worden.

Kleuronderzoek
Iedere dag wordt op verschillende plekken gewerkt aan
het schilderwerk van de panden van Elkien. Wanneer
het om een monumentaal pand gaat, wordt steeds
vaker eerst een kleurenonderzoek gedaan. Soms blijkt
uit het onderzoek dat de deuren, kozijnen en dakgoten
vroeger een hele andere kleur hadden. Vaak kiezen we
er dan voor het nieuwe schilderwerk in de originele
kleuren te doen. Dit kan een hele verandering zijn.
Aan de Beijerstraat 5 in Leeuwarden deden we
zo’n onderzoek. Dit pand is gebouwd rond 1880.
De verflagen worden voor zo’n onderzoek met
scalpels laagje voor laagje ‘afgepeld’.

Soms worden de gevonden verfresten daarna onder
een microscoop bestudeerd voor de lagenopbouw.
Dit levert waardevolle historische informatie op over
het monument.
Voordat de Beijerstraat 5 opnieuw werd geschilderd,
waren de deuren en kozijnen wit en groen. Na het
kleurenonderzoek is gekozen voor de kleuren
van vroeger.

Een kleurrijk resultaat!

Thuisregels
Onze medewerkers doen hun best u zo goed mogelijk te helpen. Het lukt niet altijd om uw vraag of
probleem direct op te lossen. Dit kan vervelend zijn. Helaas komt het voor dat huurders of woningzoekenden
boos worden. We willen u graag helpen in een rustige en prettige sfeer. Dat is fijn voor u en fijn voor ons.
Daarom hebben we de Thuisregels opgesteld. In de Thuisregels leest u wat u van ons mag verwachten.
En wat wij van u als klant verwachten.

Wat mag u van ons verwachten?
• Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen
• Wij behandelen u met respect
• Wij staan u netjes te woord
• Wij lichten u op correcte wijze voor en informeren u over
de stand van zaken
• Wij gaan op correcte wijze met uw persoonlijke
gegevens om
(volgens de AVG)
• Wij respecteren uw privacy
• Wij houden ons aan de afspraken die wij met u maken
• Wij zullen problemen, mochten deze voorkomen, met
u bespreken
• Wij behandelen iedereen gelijk
• Wij verhuren een schoon, heel en veilig (t)huis aan u

Wat verwachten wij van u?

KWH voert dit onderzoek uit
KWH, het kennis- en kwaliteitscentrum voor
woningcorporaties, voert het onderzoek voor Elkien uit.
In de vragenlijst staan vragen als:
•	Vindt u dat u snel wordt geholpen als u ons belt
of een e-mail stuurt?
•	Bent u tevreden over hoe reparaties worden
uitgevoerd?
•	Is informatie die u zoekt gemakkelijk te vinden?
•	Wat vindt u belangrijk als er onderhoud
wordt uitgevoerd?
Uw mening telt!
Ontvangt u een vragenlijst of wordt u gebeld? Doe dan
mee aan het onderzoek! Hoe meer reacties, hoe beter
wij onze dienstverlening kunnen afstemmen op wat u
belangrijk vindt.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over dit onderzoek?
Neem contact op met Miriam Zijlstra
via 0513 – 635 735. Op kwh.nl/voor-huurders
vindt u meer informatie over KWH.

Als de medewerker daarom vraagt,
verzoeken wij u:
• Niet te roken
• Uw huisdieren kalm en op afstand te houden of
naar een andere ruimte te verplaatsen
Alcohol- of drugsgebruik, of het onder invloed
zijn tijdens een bezoek accepteert Elkien niet.
De medewerker kan er dan voor kiezen om
te vertrekken.
Als u zich niet aan de Thuisregels houdt, kan
Elkien verschillende maatregelen nemen.
Wij hopen natuurlijk dat u deze informatie
niet nodig heeft. We vertrouwen op een
goede en prettige samenwerking met u.

• U behandelt onze medewerkers met respect
• U staat onze medewerkers netjes te woord
• U geeft wijzigingen over de behandeling van uw
verzoek tijdig door
• U houdt zich aan de afspraken die wij met u maken
• U volgt de aanwijzingen van onze medewerkers op
• U gunt de ander privacy en houdt afstand
• U plaatst geen berichten over onze collega’s met
naam en toenaam op internet
• U geeft een schoon, heel en veilig huis terug
als u verhuist

Schrijf je op tijd in als
woningzoekende
Wilt u over een tijdje kleiner gaan wonen? Of wil je straks op jezelf
gaan wonen? Dan is het goed om u nu alvast in te schrijven als
woningzoekende via frieslandhuurt.nl. Inschrijven is gratis!

Maar ook als u nu niet direct op zoek bent naar een woning,
is het verstandig om u alvast in te schrijven.
Onze woningen worden namelijk toegewezen op basis van zoekduur.
Iedere maand die u staat ingeschreven telt mee. Hoe langer u staat
ingeschreven, hoe meer kans u maakt op de woning van uw keuze!

Contact met Elkien
elkien.nl

Postadres
Postbus 836
8440 AV Heerenveen

@elkien_
facebook.com/thuisbijelkien

Bezoekadressen
De Opslach 69,
8448 GV Heerenveen

instagram.com/thuisbijelkien
klantenservice@elkien.nl

Slauerhoffweg 11,
8912 BH Leeuwarden

T 0513 635 735
(lokaal tarief)

Veemarktplein 2,
8601 DA Sneek

De verpakking van ons
bewonersblad is gemaakt
van biofolie en dus
biologisch afbreekbaar.

