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“Het is een levendig
en gezellig huis dat
gastvrijheid uitstraalt ”

	
Klaar voor de (gasloze)
toekomst
	
Huurverhoging 2019
	Heeft u een goed idee voor
uw buurt?

De Hofwijck in Leeuwarden

Geliefde woonlocatie
Nieuwe website!
Misschien heeft u het al gezien, onze nieuwe website is online.
U kunt nu nog makkelijker zelf online uw huurzaken regelen.
Plan een reparatie in, wijzig uw gegevens of zeg uw huurcontract
online op. Maak snel een account aan op onze nieuwe website.
www.elkien.nl

Woonzorgcentrum De Hofwijck is een geliefde woonlocatie voor Leeuwarders die graag in
de stad blijven wonen, maar in meerdere of mindere mate zorg nodig hebben. Het mooie
- en soms ook verwarrende - is dat achter de gevel van De Hofwijck zowel appartementen
in het verzorgingshuis als aanleunwoningen te vinden zijn. Wat is voor wie bedoeld en
welke vormen van zorg horen daarbij?
Verzorgingshuis
In woonzorgcentrum
De Hofwijck zijn ongeveer
80 seniorenappartementen met
een eigen slaapkamer, douche,
toilet, woonkamer en keukenblok.
De appartementen zijn bestemd
voor personen die door ouderdom
of ziekte niet meer zelfstandig
kunnen wonen en voor wie
24 uur per dag zorg en begeleiding
beschikbaar moet zijn.
In De Hofwijck levert Palet
deze intramurale zorg.
Voor het wonen in het
verzorgingshuis is een
zorgzwaartepakket-indicatie (ZZP)
nodig. De overheid betaalt de
kosten voor wonen en zorg en de
bewoner levert naar draagkracht
een bijdrage. Als u een ZZP heeft
en in het verzorgingshuis van
De Hofwijck wilt wonen, kunt
u dat aanvragen bij Palet.

Aanleunwoningen
Bij De Hofwijck zijn ook
100 aanleunwoningen.
Tussen aanleunwoningen

Inloopmiddag in Heerenveen,
Leeuwarden en Sneek
Per 1 juni kunt u iedere woensdag van 13:30 – 16:00 uur zonder afspraak terecht op
onze vestigingen in Heerenveen, Leeuwarden en Sneek. De rest van de week kunt u
alleen op afspraak terecht. Afspraak maken? Bel ons op 0513 635 785.
Kom gerust langs met uw vragen!

en verzorgingshuis zit alleen maar
een klapdeur, maar toch is het een
heel andere manier van wonen.
Deze woningen zijn eigendom van
Elkien en worden verhuurd aan
mensen die zelfstandig kunnen
wonen, maar die het wel prettig
vinden dat er zorg en voorzieningen
in de buurt zijn. Er is zo nodig
thuiszorg van Palet beschikbaar en
restaurant, bibliotheek, biljartzaal,
winkel, kapsalon, pedicure en
fysiotherapeut zijn dichtbij.
Wat soms tot verwarring leidt
is dat een bewoner van een
aanleunwoning de maaltijd in het
restaurant van De Hofwijck zelf
moet betalen en een bewoner
van het verzorgingshuis niet.
Dat komt doordat wonen in een
verzorgingshuis betaald wordt door
de Wet Langdurige Zorg en dat
iemand met een aanleunwoning
zelfstandig woont en zelf de huur
en andere kosten betaalt.
Aanmelden voor een
aanleunwoning kan alleen
online via frieslandhuurt.nl,

het gezamenlijke huurdersportaal
van Elkien en Accolade. Elkien
zorgt voor de toewijzing. Heeft u
zelf geen internet? Vraag dan een
familielid of bekende u daarmee
te helpen.

Gezelligheid
De Hofwijck is een mooi modern
gebouw, maar nog belangrijker:
het is een levendig en gezellig huis
dat gastvrijheid uitstraalt. Wonen
in De Hofwijck betekent niet alleen
de aanwezigheid van zorg, maar
ook met elkaar plezierig wonen.
Bewoners komen elkaar tegen,
kunnen met elkaar koffiedrinken
en eten of meedoen aan
georganiseerde activiteiten.
En dan maakt het niks uit of
u een bewoner bent van het
verzorgingshuis of van een
aanleunwoning. Er zit tenslotte
maar een klapdeur tussen!

Johan

Broedseizoen

Huurverhoging 2019

heeft invloed op de
planning werkzaamheden

In april heeft u van ons een brief ontvangen
met daarin de aankondiging van de jaarlijkse
huurverhoging. In deze brief staat welk percentage
huurverhoging u krijgt. De huurverhoging is niet voor
iedere klant van Elkien gelijk.

De Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en
faunawet) beschermt planten en dieren die dit nodig
hebben.

Kijk snel op www.elkien.nl/huurverhoging voor meer
informatie over waarom u een huurverhoging krijgt.
Hier kunt u ook vinden hoe u bezwaar kunt maken
tegen de huurverhoging.

Wij moeten ons aan deze wet houden. Dit heeft gevolgen
voor bepaalde werkzaamheden. Het kappen van bomen,
plaatsen van kraaikappen en andere werkzaamheden
die het broeden van vogels verstoren, worden daarom
pas na het broedseizoen uitgevoerd.

Een klus met een
luchtje er aan.
Onze werkbussen bij Elkien zijn uitgerust met een computer
waar wij onze reparatieverzoeken uit halen. Als het nodig is,
kunnen we zo ook een vervolgafspraak maken en materialen
bestellen. Als ik mijn klussen voor die dag bekijk, zie ik er
bijzondere tussen staan.
Ik zie het volgende staan:
-woning
-hal
-toiletruimte
-toiletpot
De bewoner had van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om een
tekst toe te voegen. “Het product wil niet wegspoelen”.
Als ik onderweg ben naar de volgende klus denk ik na over het
probleem en een eventuele oplossing. Ik vraag me af: ”Is het
een oude woning?” Dan kan het misschien de schelp achter in
de pot zijn. Oude wc potten zijn vaak uitgerust met een schelp
om het water door de pot te begeleiden. Deze verkalken soms
en houden zo het water tegen. Dit sluit ik uit omdat het om een
nieuwbouwwoning gaat. Dan blijven er twee dingen over.
Of de bewoner gebruikt de verkeerde knop om door te spoelen
of er zit te weinig water in de spoelbak.

Klaar voor de (gasloze) toekomst!
NOM-woning
“Dat kan toch nooit uit!” is een veelgehoorde reactie als iemand vertelt over de verhuizing
naar z’n pasgebouwde NOM-woning.
NOM-woning

Huurders

Een NOM-woning? Een nul-op-demeter (NOM) woning is een zeer
goed geïsoleerde woning waarin
net zoveel energie wordt opgewekt
(door de zon en een warmtepomp)
als verbruikt, gemiddeld genomen
over een jaar tijd. De gasrekening
komt te vervallen (deze woningen
zijn compleet gasloos), in plaats
daarvan betaalt de huurder een
vergoeding voor het gebruik van de
apparatuur. Geavanceerde techniek
zorgt ervoor dat er altijd frisse lucht
in de woning aanwezig is en er een
prettig leefklimaat heerst.

Kan dit wel uit voor de huurders?
En wat vinden onze huurders er
eigenlijk van? We gingen op bezoek
bij familie Schouwstra, sinds ruim
2 jaar bewoners van een nieuwe
NOM-woning in Akkrum.
Meneer Schouwstra vertelt dat hij
een echte Akkrummer is; 50 meter
verderop geboren en zijn huidige
woning staat op de plek waar ooit
zijn lagere school stond.
Op de vraag of ze nadelen hebben
ondervonden aan het verhuizen
van een ‘gewone’ woning naar een
NOM-woning zijn ze heel duidelijk.
“Absoluut niet, dit is een mooie

stap vooruit. Het elektrisch koken
was weliswaar even wennen, maar
ook dat went snel.” Met een lach
laat de heer Schouwstra de app zien
waarmee hij van dag tot dag kan
kijken wat de opbrengst is van de
zonnepanelen. En of hij op schema
ligt natuurlijk. Zorgen dat er moet
worden bijbetaald aan het eind van
het jaar? Totaal niet. De opbrengst
is ruimschoots hoger dan het
verbruik, dus er wordt zelfs nog wat
verdiend. En eigenlijk geldt dit voor
praktisch alle NOM-bewoners van
Elkien. Conclusie: een NOM-woning
van Elkien zorgt voor prettig en
comfortabel wonen en kan zeker uit!

Als ik aankom zie ik meneer al in de kamer zitten. Meneer ziet mij
ook dus aanbellen is niet nodig. Hij doet open, ik geef een hand
en stel mezelf voor. ”U had een probleempje in de wc?”
Meneer begint zich meteen te verontschuldigen: ”Nou moet je
niet meteen denken dat ik elke avond zwaar zit te tafelen hè.”
We kunnen er beide om lachen. Ik volg hem ondertussen naar
de wc. Meteen zie ik dat het hier om een verhoogde wc pot gaat.
Bij dit model pot is de afvoer iets kleiner. Daarnaast is
het hedendaagse toiletpapier veel dikker dan vroeger. Ik vraag
meneer welke knop hij gebruikt om door te spoelen? “Altijd de
kleine en als het dan niet wil de grote knop.” “Als je de kleine
altijd gebruikt bespaar je toch water?” vraagt hij.
Ik leg uit dat de kleine knop voor de kleine boodschap is en
de grote voor de grote boodschap. Ah, zegt meneer: ”Ik woon
hier nog maar net en in mijn vorige huis moest ik nog met een
touwtje aan de stortbak doortrekken. Nu weet ik hoe het werkt.
Dat is makkelijk te onthouden: kleine boodschap, kleine knop.
Grote boodschap, grote knop”. Ik maak de stortbak nog even
open om te controleren of er genoeg water in de bak komt.
Voor de zekerheid zet ik het waterpeil in de bak ietsjes hoger.
Ik zeg: ”Zo moet het lukken!” Meneer grapt tegen mij dat hij
het natuurlijk niet nu op commando kan proberen of mijn uitleg
en de reparatie ook het gewenste effect hebben. “Geen bericht
goed bericht” zeg ik lachend terwijl ik weer richting de voordeur
loop. “Bedankt!” roept meneer.

“Geen dank en u een fijne dag!”.
Op naar de volgende klus.

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

Waarom vraagt Elkien een huurverhoging?

Het broedseizoen loopt van
15 maart tot 15 augustus.

Elk jaar mogen woningcorporaties de huur verhogen. Dat doen we
niet zonder reden. De extra huurinkomsten uit de verhoging zijn
nodig om blijvend te investeren in nieuwbouw, woningverbetering en
verduurzaming van onze woningen. Ons doel voor de korte én lange
termijn is kwalitatief goede en energiezuinige huurwoningen met
betaalbare woonlasten voor onze huurders.

Schade! En nu?
Brand, lekkage, stormschade… Het is te hopen dat het u nooit overkomt, maar een
ongeluk zit in een klein hoekje. In dat geval is het goed te weten dat u zich kunt
verzekeren tegen deze schade.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat met
name brand de grootste schadepost
is in huis. Maar ook water, door
bijvoorbeeld een verstopte afvoer of
dakgoot, kan voor veel schade
en overlast zorgen.

Heeft u al een
inboedelverzekering?
Wij hebben al onze woningen
en complexen verzekerd tegen
brand- en stormschade. Hiervoor
hebben wij een zogenoemde
opstalverzekering afgesloten.
Deze verzekering dekt alle schade
aan de woning. Voor u als huurder
is het echter van belang dat u zelf
uw inboedel (interieur en meubilair)
verzekert. Deze inboedelverzekering
dekt namelijk de schade aan uw
eigendommen, zoals uw bankstel,
televisie of kleding.
Daarbij is het goed te weten dat
een eigen inboedelverzekering
vrijwel altijd uitkeert op basis van

nieuwwaarde. De opstalverzekering
van Elkien keert uit op basis van
dagwaarde.

Buren
Wanneer er een calamiteit heeft
plaatsgevonden is het belangrijk
dat er geen vervolgschade optreedt
bij u of bij de aangrenzende buur
of buren. Het is dan ook belangrijk
om zo snel mogelijk contact op te
nemen met Elkien. Afhankelijk van
de gemelde calamiteit en schade
komt onze Technisch Adviseur ter
plaatse om de schade te beoordelen
en de nodige acties te ondernemen
voor herstel.
De verzekeraar stelt altijd
een onderzoek in als u Elkien
aansprakelijk stelt. Soms sturen
zij hiervoor een eigen expert
langs. Het komt dan ook voor
dat de verzekering van Elkien
aansprakelijkheid afwijst, omdat
wij als Elkien niet aansprakelijk zijn

voor de schade. In dat geval is het
handig dat u zelf een inboedelen WA-verzekering (wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering) heeft.
Mocht u vragen hebben, dan kunt
u uiteraard altijd contact opnemen
met ons.

Natte vloer
In de praktijk blijkt dat veel van
onze huurders niet of slecht zijn
verzekerd. Dat kan vervelende
(financiële) gevolgen hebben.
Afhankelijk van de oorzaak dekt uw
verzekering namelijk niet alleen uw
schade, maar ook die van uw buren.
Zonder verzekering krijgt de brand
of lekkage een vervelend staartje.

Voorbeeld:
Huurder A. te S. belde Elkien over
een lekkende waterleiding. Een
TAD’er van Elkien ging ter plaatse
kijken en heeft ervoor gezorgd
dat de lekkage werd verholpen.
Helaas was de laminaatvloer van de
huurder bol gaan staan vanwege het
water. A. heeft de schade gemeld
bij zijn inboedelverzekering, die de
nieuwwaarde van € 800,- uitbetaalde.
Had de huurder echter Elkien
aansprakelijk gesteld voor de bolle
vloer, dan had de verzekeraar, na
onderzoek, de dagwaarde van
slechts €250,- uitgekeerd.

Agpo Ferroli ketels in de media
De laatste tijd heeft de media aandacht besteed aan de veiligheid van Agpo Ferroli ketels.
Bij deze cv-ketels kunnen problemen ontstaan als de warmtewisselaar verstopt raakt.
Uw veiligheid staat natuurlijk voorop.
Tijdig onderhoud is
belangrijk
Onderhoud van de ketel is hierin
heel belangrijk. De klachten waar
het om gaat, ontstaan door geen of
slecht onderhoud. Iedereen die het
onderhoud niet op tijd heeft laten
uitvoeren, heeft van ons bericht
ontvangen met de vraag dit alsnog
te doen.

We willen dat u zich veilig
voelt in uw woning
We verwachten geen problemen
met ketels die goed onderhouden
zijn.

Toch kunnen we ons voorstellen
dat u zich door de berichtgeving
misschien onveilig voelt. Vanaf nu
gaan we deze Agpo ketels elk jaar
controleren.
Onze vaste onderhoudsbedrijven
maken daarvoor met u een
afspraak.

Om welke cv-ketels gaat
het?
Niet alle Agpo Ferroli ketels
hebben dit probleem. Het gaat om
de cv-ketels van de typen Econpact,
Ultima, Megadens en Megalux
met een productiedatum van

voor 2011. De komende jaren
worden deze Agpo ketels
vervangen.

Heeft u een goed idee voor uw buurt?
Prettig wonen is veel meer dan het wonen in een fijn huis. Prettig wonen is ook
wonen in een fijne, veilige wijk of buurt. U kunt, samen met Elkien, een bijdrage
leveren aan uw woonomgeving. Elkien gaat hierover graag met u in gesprek.
Elkien sluit graag aan bij initiatieven
van bewoners om ervoor te zorgen
dat de voorzieningen in de wijk of
buurt optimaal aansluiten bij hun
wensen en behoeften. Hiervoor
kunt u een aanvraag indienen.
U kunt denken aan projecten
die bijdragen aan een schone
woonomgeving, het voorkomen

van overlast of het bevorderen
van de veiligheid en de sociale
samenhang.
Doet u mee? Het formulier voor het
indienen van een project voor het
verbeteren van de leefbaarheid in
uw buurt kunt u vinden op
www.elkien.nl/ik-huur/mijn-buurt/
leefbaarheid/

Is uw kale huurprijs te hoog voor uw inkomen?
Als u met uw inkomen in aanmerking komt voor huurtoeslag
maar de huurprijs te hoog is om huurtoeslag aan te vragen
(op toeslagen.nl kunt u dit narekenen), dan kunt u contact met
ons opnemen. Samen kijken we dan of we iets voor u kunnen
betekenen.

Van beton naar groen
Het appartementencomplex Ritsumastraat/Nieuwstraatje/Gedempte
Keizersgracht is gebouwd bovenop de parkeergarage van het
provinciehuis in Leeuwarden. Dit had tot gevolg dat er in de
directe omgeving geen bomen of struiken kunnen worden gepland.
Want 40 cm onder de grond heb je het betonnen dek van de
parkeergarage. Bij de appartementen hebben we groen aangebracht
in de vorm van plantenbakken en aan de gevels zijn stadstuintjes
waar klimmers de gevels in de zomer groen kleuren. Daarnaast zijn
er een tweetal fietsenstallingen gemaakt die wegvallen in het groen.
De muur van de parkeerkelder was ruw en gaf een versteende
aanblik. In overleg met de actieve bewonerscommissie is besloten
deze muur te voorzien van muurkunst met als thema vergroening.
De haas loopt vanuit rechts, de versteende woonomgeving met
graffiti, naar de groene leefomgeving en sprint het weiland in.
Het oog blijft met je meekijken als je er langs loopt. Een fraai stukje
muurkunst gemaakt door kunstenaar Klaas Lageweg met als titel
‘follow me’. De muurschildering heeft heel veel positieve reacties
van de betrokken bewoners opgeleverd.

Leefbaar Easterein
“Van de hectiek in de rust”
Van de hectiek van de Randstad naar de kalmte van Friesland. Wat bewoog meneer en
mevrouw Ruitenbeek ertoe om na 38 jaar te verhuizen van het Noord-Hollandse Huizen
naar het Friese Easterein?
Vakantiegevoel
Van dicht op elkaar gepakt wonen naar een huis omgeven
door ruimte. Geen druk verkeer meer voor de deur, maar
buurtkinderen op skelters. Het uitzicht toont niet langer
beton en stenen, maar gras en schapen. Van druk aan het
werk, naar een leven als pensionado. Op alle vlakken is
het leven van meneer en mevrouw Ruitenbeek 180 graden
gedraaid. En ze vinden het heerlijk.
“Natuurlijk woon je in het Gooi mooi, maar hier kan
toch niks tegenop?” Mevrouw Ruitenbeek wijst met een
breed armgebaar naar buiten, waar door het keukenraam
zonnige weilanden met schapen te zien zijn. “We wonen
hier nu 7 maanden, maar het voelt nog steeds elke dag
alsof we op vakantie zijn.”

Rust
Meneer Ruitenbeek vertelt waarom ze in het najaar
van 2018 besloten naar een klein dorp in Friesland
te verhuizen. “In 2005 hielpen we mijn zus en zwager
verhuizen van Almere naar Reahûs. Wat we ervan zagen,
beviel ons wel en we namen ons voor om na ons pensioen
ook op zoek te gaan naar een plek met meer rust en
ruimte.”

Meneer Ruitenbeek werkte in een grote garage, zijn
vrouw werkte in de kraamzorg en later als nanny bij een
welgesteld gezin in het Gooi. “Die mensen werkten allebei
80 uur per week en ik zorgde voor de kinderen”, vertelt ze.
“Ik kreeg mijn opleiding van de nanny van het Koninklijk
Huis.”

Klaar voor de toekomst
Het bevalt het gepensioneerde echtpaar prima in
Friesland. “De mensen zijn veel minder jachtig hier”,
vindt meneer Ruitenbeek. “We hebben vriendelijke buren
en op straat heeft iedereen tijd voor een praatje.”
Zijn vrouw vult aan: “Dit is een levensloopbestendige
woning, dus in principe hoeven we hier nooit meer
weg. Toch wonen er best veel jonge mensen in deze
wijk. Vergeleken met het westen zijn de huizen hier nog
betaalbaar. Als je in het Gooi zo’n huis als dit wilt hebben,
betaal je flink wat meer. Een rustig dorp met vriendelijke
mensen, een omgeving waar we lekker kunnen wandelen
en fietsen, familie een paar dorpen verderop, Sneek
vlakbij, we hebben niks meer te wensen.”

Maak een
afspraak!

Vraag om legitimatie!
Wij werken veel samen met ketenpartners. Denk bijvoorbeeld
aan schildersbedrijven, aannemers en inspectiebedrijven.
Wij informeren u van te voren als we weten dat er iemand
bij u langs komt. Maar het staat u altijd vrij om onze ketenpartners
om hun (bedrijfs)legitimatie te vragen. Zo weet u zeker dat u de
juiste persoon binnenlaat. Twijfelt u alsnog?
Dan mag u altijd contact met ons opnemen.

Met uitzondering van de woensdag
tussen 13.30 - 16.00 uur kunt u
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
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.

