‘Na drie maanden
nachtopvang was
er voor hem een
appartement voor
dag en nacht in
het voormalige
bankgebouw.’
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Iedereen verdient een thuis

Renovatie en onderhoud
Het appartementengebouw
aan de Nieuweweg wordt
momenteel door Zaanderwijk
gerenoveerd. De badkamers
worden vernieuwd en binnen
en buiten wordt er geschilderd.
Regiohoofd Nynke Plantinga is
positief over de gang van zaken:
“De meeste van onze bewoners
houden er helemaal niet van als
er mensen van buitenaf over de
vloer komen.

Maar de vaklieden gaan
heel respectvol met hen
om. Er wordt ook goed
gecommuniceerd over de
voortgang. De appartementen
worden met twee tegelijk
aangepakt. Tijdens de
werkzaamheden verhuizen
die bewoners tijdelijk naar
een containerwoning op het
binnenterrein. Mede dankzij alle
betrokken partijen loopt alles
gesmeerd.”

Niet alle huurders van Elkien leiden een leven van huisje-boompje-beestje. En niet al
onze woningen zijn rijtjeshuizen of flats. Elkien heeft ook ‘bijzonder’ bezit, met bijzondere
bewoners. Een mooi voorbeeld is het voormalige ABN-AMRO gebouw aan de Nieuweweg
in Leeuwarden. In dit gebouw zijn 40 appartementen gemaakt voor dak- en thuislozen.
Zij kunnen er onder begeleiding van zorg- en welzijnsorganisatie Zienn tijdelijk wonen.
Iedereen verdient een thuis.
Dat is de missie van Elkien en zo
denkt ook Zienn erover. Helaas zijn
er tal van redenen waarom dat niet
voor iedereen lukt. Mensen kunnen
door verslavingsproblematiek,
schulden of psychische problemen
op straat belanden en steeds
buiten de boot vallen bij het vinden
van een huurwoning. Om deze
mensen bekommert Zienn zich.
De organisatie biedt opvang en
hulp aan volwassenen, jongeren
en gezinnen die dakloos zijn
of worden. In het pand aan de
Nieuweweg krijgen 40 bewoners
maatschappelijke opvang en
doorlopen zij een jaartraject gericht
op (weer) zelfstandig wonen.

Van Eritrea naar
Leeuwarden
Een van de bewoners is de 44-jarige
Habtom Abera. Ongeveer drie
jaar geleden vluchtte hij met zijn
vrouw uit Eritrea naar Nederland en
kreeg hier asiel. Door een scheiding

De eerste nieuwe woningen
in Grou zijn klaar
De huurders van de
nieuwbouwwoningen aan de
Tureluurstraat 3 t/m 9,
Kievitstraat 5 t/m 5c en
Gruttostraat 1 t/m 13 hebben
inmiddels de sleutel van hun
nieuwe huis en zijn daar erg blij mee.
De 15 seniorenwoningen zijn zo
geplaatst dat er een hofje

is ontstaan. De woningen hebben
een eigen voor- en achtertuin, maar
ook een gezamenlijke binnentuin.
Op dit moment zijn de tuinen nog
leeg. Het voorjaar en de zomer zijn
namelijk niet de juiste tijd om een
tuin aan te leggen. Dit najaar gaat
Donker Design aan de slag om ook
van de tuinen iets moois te maken.

raakte hij alles kwijt en belandde
op straat. Na drie maanden
nachtopvang was er voor hem een
appartement voor dag en nacht in
het voormalige bankgebouw.
Terwijl hij ons zijn appartement laat
zien vertelt hij over zijn situatie.
“Door de scheiding had ik niks
meer. Gelukkig mocht ik hier komen
wonen. Ik woon hier nu 7 maanden
en 10 dagen. Over 5 maanden
moet ik een woning voor mezelf
hebben. Ik hoop dat dat lukt, maar
door corona gaat alles nu langzaam.
Mijn dochter in Eritrea wil bij mij
komen wonen, maar zolang ik geen
eigen plek heb mag dat niet.

Ik wil graag een huis en een baan.
Ik ben timmerman en schilder.”

Studeren
Habtom brengt veel tijd door
in zijn sober ingerichte kamer.
Vanwege corona zijn alle externe
bezigheden stilgelegd. Hij besteedt
zijn tijd nuttig met het (beter) leren
van de Nederlandse taal en met
theorie voor zijn rijexamen. Op het
prikbord boven zijn bureau hangen
rijtjes woorden en de Nederlandse
verkeersborden. “Het is hier goed”,
zegt hij, “maar ik wil graag op
een eigen plek mijn leven weer
opbouwen.”

Vakman
Johan de

Contact met Elkien
Hoewel onze vestigingen tot 1 september zijn gesloten,
zijn er meerdere manieren om in contact te komen met Elkien.
Bellen en mailen
In de eerste plaats is er natuurlijk
het vertrouwde telefoongesprek.
Als u met ons belt krijgt u een
medewerker van ons Klant Service
Center (KCS) aan de lijn. Wij hebben
een kleine twintig medewerkers
werkzaam in het KSC die alle
binnenkomende telefoontjes
behandelen. Ook de e-mails en
berichten via uw persoonlijke
omgeving (na inloggen op elkien.nl)
komen binnen bij het KCS. Een
groot deel van de telefoontjes en
meldingen zijn reparatieverzoeken.

Nut en noodzaak van ventileren
Voor de coronatijd was ik bij een bewoner die schimmelplekken
had achter de gordijnen en onderin de hoeken van de slaapkamer.
Heel vervelend uiteraard en het ziet er nog vies uit ook. Wat ik dan
altijd als eerste doe is uitsluiten of de schimmel wordt veroorzaakt
door een bouwkundig probleem. Door mijn vochtmeter tegen de
muur te houden kan ik het vocht in de muur meten. De meter gaf
een normale waarde aan en dat betekent vrijwel zeker dat het
probleem ergens anders ligt. Daarom bekeek ik de mogelijkheden
om te ventileren. Ik vroeg de bewoner of hij voldoende ventileert
en hij vertelde dat hij altijd de ventilatieroosters open heeft gehad.
Dat was vreemd, want ik voelde totaal geen frisse lucht door het
rooster komen.
Reinigen van raamroosters; wat kun u zelf doen?
Denk als eerste aan uw veligheid. Zorg voor een stabiele werkhouding,
dus gebruik bij voorkeur een trapje met steunbeugel. Om het rooster
te reinigen kan de aluminium buitenkap losgeklikt worden. Klik eerst de
onderzijde eruit (naar u toe halen) en daarna de bovenzijde. Met behulp
van een stofzuiger kan de binnenzijde van het rooster schoongemaakt
worden. Spuit nooit agressieve reinigingsmiddelen, smeermiddelen of
andere vloeistoffen in het rooster. Die kunnen het rooster beschadigen.
De aluminium kap kunt u met een lauw sopje schoonmaken.
Gebruik hiervoor nooit agressieve schuurmiddelen want die kunnen
de laklaag beschadigen. Het rooster moet eigenlijk een keer per jaar
gereinigd worden. Voor het opnieuw vastklikken van de aluminium kap
klikt u eerst de bovenkant vast en drukt u daarna de onderkant aan.
Het rooster mag nooit dichtgeplakt worden met plakband of
overgeschilderd worden met verf. Verf kan het rooster en de
afdichtingsrubbers beschadigen.
Op Youtube hebben we handige filmpjes staan om u een handje te
helpen met kleine klusjes in en om het huis. Zoek maar eens op ‘doe
het zelf, samen met elkien’. U vindt dan onder andere een filmpje
over het schoonmaken van een rooster.

Webcare

met nog meer KSC-medewerkers,
maar wellicht ook met collega’s van
andere afdelingen.

van instanties zijn, maar ook van
woningzoekenden of huurders.

Alle berichten komen binnen via
een speciaal programma. Vanuit
dat programma beantwoorden wij
uw vragen. Maar het programma
doet nog meer voor ons. Als er
bijvoorbeeld ergens op internet
over Elkien wordt ‘gesproken’,
dan krijgen we daar een melding
van. Het is voor ons belangrijk om
te weten wat er speelt en wat er
over Elkien wordt gezegd, zodat
we daarop kunnen reageren. Het
kunnen berichten

Sinds enige tijd kunt u via
onze website rechtstreeks
(tijdens kantoortijden) met een
medewerker chatten. U hoeft ons
dan niet te bellen, maar ‘spreekt’
digitaal met een medewerker
van Elkien. Dit werkt prettig en
snel. We merken dat steeds meer
mensen gebruik maken van deze
dienst. Voor u als huurder is dit een
extra mogelijkheid om (snel) met
ons in contact te komen. Maar als
u het liever bij telefonisch contact
houdt, belt u gewoon 0513 635 735.

Een belangrijke uitbreiding van
onze service is de webcare.
Webcare is eigenlijk klantenservice
via social media zoals Facebook
en Twitter of onze eigen website.
Zo kunt u bijvoorbeeld via
Facebook een gesprek met ons
starten. Het webcareteam bestaat
nu uit ongeveer tien mensen,
maar dat aantal neemt toe.
Op dit moment bestaat de groep
uit voornamelijk KSC-medewerkers.
Het team zal uitgebreid worden

Nieuw: chat

Vernieuwing Heechterp

Stap voor stap en samen met de bewoners
Gemeente Leeuwarden en Elkien hebben grote plannen voor Heechterp. Omdat de
24 portiek-etageflats met 576 woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd
is gekozen voor wijkvernieuwing.
De vernieuwing van Heechterp
is een mooie kans om de wijk in
alle opzichten toekomstbestendig
te maken. Het plan is om de 576
portieketageflats te slopen en er
betere, duurzame woningen voor in
de plaats te bouwen. We kiezen voor
verschillende typen woningen, zodat
er voor verschillende levensfases en
gezinssamenstellingen geschikte en

betaalbare huurwoningen zijn.
Zo’n langdurige wijkvernieuwing
heeft veel invloed op het dagelijkse
leven van bewoners en duurt al
gauw 10 jaar. Daarom doen we de
vernieuwing in stappen en betrekken
we bewoners en omwonenden vanaf
het begin bij het proces. Wat en
waar we precies terugbouwen in
Heechterp bepalen we de komende

Op naar de volgende klus!
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twee jaar samen met bewoners.
Tenslotte weten zij zelf het beste
wat er nodig is – en daar houden
we graag rekening mee.
Meer over de plannen vindt u op
onze website: elkien.nl/heechterp.
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Denk mee!
U weet zelf het beste wat nodig
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is in uw wijk. Laat het ons vooral
weten en praat mee.
Zie www.elkien.nl/heechterp
voor meer informatie.
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Duurzame buurt
Een gezonde en betaalbare wijk met veel groen.
Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan.

Kijk ook eens op
www.youtube.com/user/ElkienWonen
voor meer tips!
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Boerman en Boerman, noemen de buurmannen Harm Baas en Mike Weijer zichzelf voor de grap.
Samen helpen ze namelijk verschillende buurtgenoten met aanleg en onderhoud van de tuin.
Veel bewoners van de nieuwe huizen
aan de Sinnebuorren in Akkrum
hadden geen enkele ervaring met
tuinieren. “We komen bijna allemaal
uit de duplexwoningen die hier eerst
stonden en twee jaar geleden zijn
gesloopt”, zegt Mike (links op de
foto). “Als je dan opeens een grote
tuin hebt en je weet niet wat je
ermee aan moet, staat het onkruid
als snel meer dan een meter hoog.

Bij mij was het zo erg, dat ik erop
aangesproken werd door Elkien.”
“Toen ben ik hem gaan helpen”,
zegt Harm. “Ik had mijn eigen tuin
al helemaal netjes. De bovenste
laag klei afgegraven, laagje zand
erop, paadje getegeld, gras gezaaid
en wat planten gepoot. En steeds
maar weer het onkruid eruit trekken.
Dat zijn we toen samen ook bij
Mike gaan doen. Ervaring of kennis

hadden we niet, maar je leert
vanzelf. ”
Tijdens het samenwerken in de tuin
van Mike bleek het duo zo goed
op elkaar ingespeeld te zijn, dat ze
besloten de buurvrouw van een paar
huizen verderop ook te helpen met
haar ‘oerwoud’. “En zo volgden er
meer”, zegt Harm, die tijdens het
gesprek voornamelijk het woord

voert, af en toe aangevuld met
een opmerking van Mike.
Harm: “Als iemand niet in staat is
zwaar tuinwerk te doen, dan doen
wij dat. We hebben inmiddels al
aardig wat adresjes. Het geeft veel
voldoening als je ziet hoe zo’n
tuin opknapt en je merkt dat het
gewaardeerd wordt wat je doet.
En een bijkomend voordeel is dat
ik zonder dure sportschool toch in

conditie blijf en al 6 kilo kwijt ben.”
Mike: “Ik voel me er ook goed bij.
Als je een flinke klus hebt geklaard,
heb je echt eer van je werk.”
Zo lang ze geen van beide een baan
hebben, blijven ze hun buurtgenoten
helpen met de tuin. Want, vinden
ze allebei: “Als je een beetje naar
elkaar omkijkt, wordt de wereld echt
een stukje mooier.”
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Rook- en koolmonoxidemelders
Brandweerman Anne de Jager werkt als medewerker risicobeheersing bij
Brandweer Fryslân. Hij legt uit waarom het belangrijk is om zowel rookmelders
als koolmonoxidemelders te plaatsen én te onderhouden.

Elkaar kennen
redt levens

Rookmelders

De meeste mensen kunnen zichzelf in veiligheid brengen.
Maar er zijn ook mensen die daar hulp bij nodig hebben.
Elkaar kennen, tijdig waarschuwen en helpen om in veiligheid
te komen, kan het verschil maken tussen leven en dood. Zorg
daarom dat u weet wie uw buren zijn. Naast, maar ook boven
of onder u.

In veel van onze woningen
hangen al rookmelders. Dit kan
een rookmelder van Elkien zijn of
één die u zelf heeft opgehangen.
Omdat rookmelders zo belangrijk
zijn, gaat Elkien er in de komende
jaren voor zorgen dat in iedere
woning een rookmelder geplaatst
wordt.
Test uw rookmelders regelmatig
en vervang de batterij op tijd.
De levensduur van een rookmelder

kunt u verlengen door hem ieder
halfjaar schoon te maken met de
stofzuiger. Kies voor gekoppelde
rookmelders, dan gaan alle
rookmelders in huis direct af als
er rook is.

Koolmonoxidemelders
Koolmonoxide, ook bekend als
CO, staat niet voor niets bekend
als de sluipmoordenaar. U ziet
of ruikt het niet maar wanneer
u het inademt kan dit ernstige
lichamelijke gevolgen hebben.

Een CO-melder waarschuwt op
tijd en redt daarmee levens.
Controleer regelmatig de goede
werking van de melder en hang
hem 1 tot 3 meter van een geiser,
cv-ketel, gaskachel, houtkachel of
pelletkachel.
CO-melders moeten na een aantal
jaren worden vervangen. Zet bij
plaatsing de plaatsingsdatum en de
vervangdatum met watervaste stift
op de voorzijde.

Houd altijd een opgeladen (mobiele) telefoon binnen
handbereik, zodat u in geval van nood meteen 112 en
daarna de buren kunt bellen.
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Componistenbuurt
Leeuwarden ondergaat
metamorfose
42 verouderde woningen in de Sweelinckstraat,
Chopinstraat en Beethovenstraat zijn in het voorjaar
van 2020 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.
De woningen stamden uit 1949 en voldeden niet meer
aan de eisen van deze tijd. Om de woningen up-to-date
te krijgen had er zo ingrijpend gerenoveerd moeten
worden, dat nieuwbouw de beste optie was.

1,5 meter

Elkien en corona
En let een beetje
op
Wat kan wel en wat kan nu even niet?

elkaar

Vanwege de adviezen en maatregelen van het RIVM werkt Elkien anders dan u
gewend bent. Maar ondanks aanpassingen in onze werkwijze, helpen wij u nog
steeds zo goed mogelijk. In dit artikel een paar belangrijke onderwerpen die
door de coronacrisis extra aandacht vragen.
Betalingsproblemen
Heeft u als gevolg van het
coronavirus geen of minder inkomen
en komt u daardoor in de problemen
met uw huur? Aarzel dan niet en
neem contact met ons op via
0513 635 735 of via de chat op
elkien.nl. Dan zoeken we samen
naar een passende oplossing.
Hoe eerder u ons benadert,
hoe beter wij u kunnen helpen.

Reparaties
Tijdelijk voeren we alleen
spoedreparaties uit. Dat zijn
reparaties die gevolgen hebben
voor uw veiligheid of grote schade
opleveren. Hiervoor zijn we
telefonisch bereikbaar via
0513 635 735. U kunt ook een
afspraak plannen via de chat op
elkien.nl. Vermeld wel of u of uw
gezinsleden gezondheidsklachten
hebben zoals koorts, hoesten
of verkoudheid.
Andere reparaties kunt
u nog steeds doorgeven
via het contactformulier op
elkien.nl of via onze Facebook
Messenger of Twitter.
Wij kijken dan welke reparaties
we op dit moment veilig,
volgens de richtlijnen van het

RIVM, kunnen uitvoeren.
In de praktijk zijn dat vooral
werkzaamheden buiten de woning
waarbij geen fysiek contact nodig
is. Is dat niet het geval dan plannen
we de reparatie in voor een later
moment. Op onze social media vindt
u overigens ook handige
doe-het-zelffilmpjes! Wellicht
bent u daarmee eerder geholpen.

Woningaanbod en
bezichtiging

Vestigingen gesloten

Het tekenen van een huurcontract
gaat wel door, maar in een vorm
waarbij geen fysiek contact nodig
is. Ondertekening van het contract
doen we digitaal. Wij nemen
contact met u op als er een afspraak
gepland staat.

Al onze vestigingen zijn gesloten tot
1 september. Als u ons wilt spreken
kunt u mailen, bellen of een bericht
sturen via Facebook Messenger
of Twitter.

In mei is gestart met de nieuwbouw
van 44 beneden- en bovenwoningen
die naar verwachting in het
vroege voorjaar van 2021 worden
opgeleverd. De woningen worden
gebouwd door bouwbedrijf Lont
uit Sint Annaparochie.
De nieuwe woningen zijn klaar voor
de toekomst: gasloos, heel goed
geïsoleerd en met zonnepanelen
op het dak.

Interesse?
De woningen worden ruim voor
de oplevering geadverteerd op
onze website frieslandhuurt.nl
Als u belangstelling heeft voor
een van deze woningen kunt u
via de site reageren.

Op dit moment worden er minder
woningen aangeboden dan anders
en ook kunnen er vertragingen
optreden. Beschikbare woningen
bieden we aan via frieslandhuurt.nl.
Bezichtigingen gaan alleen door in
leegstaande woningen.

Tekenen huurcontract

Hygiëne
Zo lang het nodig is maken we in
de vestigingen en wooncomplexen
van Elkien deurkrukken, liftknoppen,
leuningen en gemeenschappelijke
ruimtes extra vaak schoon om de
kans op besmetting te verkleinen.
Verder houden we ons natuurlijk
allemaal aan de bekende
hygiënemaatregelen en houden
we 1,5 meter afstand.

Maak een
afspraak!
Bent u huurder en wilt u
een afspraak maken met een
medewerker van Elkien?
Maak dan een afspraak via
onze klantenservice. Zo kunnen
we u nog beter van dienst zijn.
Het telefoonnummer is
0513 635 735.

Contactgegevens
elkien.nl

Waarom op afspraak?
Postadres
Postbus 836
8440 AV Heerenveen

klantenservice@elkien.nl

Slauerhoffweg 11,
8912 BH Leeuwarden

Omdat we steeds meer zaken
online regelen, komen er steeds
minder klanten bij de balie.
De vestigingen blijven dé plek
voor persoonlijk contact. Als u op
afspraak komt, hebben we alle tijd
en aandacht voor u. Bovendien
kunnen we de afspraak goed
voorbereiden omdat we weten
waar u voor komt.

T 0513 635 735
(lokaal tarief)

Veemarktplein 2,
8601 DA Sneek

U kunt ook een mail sturen naar:
klantenservice@elkien.nl

@elkien_
facebook.com/thuisbijelkien
instagram.com/thuisbijelkien

Bezoekadressen
De Opslach 69,
8448 GV Heerenveen

