
Werkzaamheden  
feestelijk van start

Directeur bestuurders Peter van de Weg en Chantal 
Droste van Elkien vertelden tijdens het openingswoord 
dat ze blij waren dat het nu dan eindelijk zo ver was.  
Het onderhoudsproject in de Noorderhoek heeft een 
lange aanloop gehad. Dit had onder andere te maken 
met de omvang en de daarbij behorende kosten.

Na een lange periode van zorgvuldige voorbereiding 
samen met onze ketenpartners Van Wijnen en Jorritsma 
zijn we half september echt van start gegaan.  
 
En omdat het om veel woningen (338) gaat, is het  
project opgedeeld in verschillende fasen.

In de Noorderhoek wonen veel kinderen. Tijdens de 
feestelijke bijeenkomst gingen de twee directeur 

bestuurders daarom ‘officieel’ op de foto met twee  
jonge dames uit de wijk. Daarna was er ook voor alle 
andere aanwezigen gelegenheid om op de foto te gaan.  
Bovendien was er een springkussen. Dat is altijd een feest. 
We kijken met veel plezier terug op dit startmoment.
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Het was een gezellige bedoening op het voetbalveld in de Suffridusstraat op dinsdag  
11 oktober. Bewoners kwamen elkaar tegen, kinderen speelden op het springkussen,  
er was oranjekoek, een feesttent en de herfstzon scheen. Allemaal ingrediënten voor  
een geslaagde middag. 
 

Bouwpartners Van Wijnen 
en Jorritsma Bouw
De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door onze ketenpartners. 
Dit zijn vaste partners van Elkien. Om snelheid te maken, gaan er twee 
ketenpartners aan de slag in uw wijk. 

Van Wijnen is half september gestart met de werkzaamheden van Fase 1. 
Jorritsma Bouw is begin november gestart met Fase 2. Beide ketenpart-
ners hebben een bouwplaats in de wijk. Van Wijnen aan Het Spitaal en 
Jorritsma Bouw in de Suffridusstraat.

Charissa en Emily gingen op de foto met directeur 
bestuurders Peter van de Weg en Chantal Droste

Energie besparen?  
Vraag energiecoach Johan  
om tips!
Donderdag 15 december 9.00 - 11.00 uur  

in wijkgebouw Schuttersheuvel
Lees meer op de  

volgende pagina. 



De medewerkers van Elkien, Jorritsma Bouw en  
Van Wijnen zijn ook aanwezig. Zij beantwoorden 
 vragen over de werkzaamheden.

In de planning van onze werkzaamheden 
houden we rekening met bijvoorbeeld het 
broedseizoen van deze dieren. Indien nodig 
worden er voorzieningen aangebracht om 
de veiligheid van deze dieren te waarborgen.

Er wonen veel verschillende beschermde dieren 
in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan vleermuizen,  
de huismus en gierzwaluwen. De flora & faunawet 
beschermt deze dieren. Hier zijn strenge regels 
aan verbonden. 

Met trots kijken Marcella en Riekje (twee betrokken buurtbewoners) en het  
Sociaal collectief terug op burendag. Samen met verschillende buurtbewoners 
hebben ze met veel enthousiasme een gezellige burendag georganiseerd.  
Er was van alles te doen; er waren springkussens, een heuse rommelmarkt,  
een bingo en ga zo maar door. Ook werden de kinderen geschminkt en werden 
er mooie figuren van balonnen gemaakt. 

Heeft u ook een leuk idee voor de wijk? Mist u activiteiten of wilt u ook iets  
betekenen voor uw buurt? Loop dan binnen in de model woning van Elkien  
aan de Suffridus straat op woensdag 14 december tussen 9.00 – 12.00 uur.  

Lukt dit niet? Bel ons dan op 06 - 25 75 59 34 of mail naar r.deweerd@socoswf.nl.

Het sociaal collectief: 
de kracht van de buurt!

Na de bouwvak startte van Wijnen met de werkzaamheden voor fase 1  
(het Spitaal). De eerste woningen zijn al klaar. Het ging hierbij om  
werkzaamheden aan de binnenkant van de woning. Volgend jaar gaat  
Jorritsma Bouw verder met de buitenkant van deze woningen.  

Het dak wordt geïsoleerd en we plaatsen zonnepanelen. De eerste  
berichten zijn positief! Bewoners zijn blij met de aanpassingen die gedaan  
zijn. Sommige hebben een nieuwe badkamer, keuken of toilet gekregen en  
bij andere woningen hebben we de plafonds vervangen.  

Hoe ver zijn we met Fase 1?

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Waar en wanneer start Fase 2? 

Bewonersavond Fase 3 

Verwachte start werkzaamheden per fase Wanneer Aantal woningen Ketenpartner
Fase 1 binnen werkzaamheden  eind september 2022 110 Van Wijnen
Fase 2 binnen en buiten werkzaamheden vanaf november 2022 90 Jorritsma Bouw
Fase 3 binnen en buiten werkzaamheden najaar 2023 110 Jorritsma Bouw
Fase 4 buiten werkzaamheden najaar 2023 138 Jorritsma Bouw

Fase 2

Fase 1

Fase 3

In november is Jorritsma Bouw gestart met de binnen- en 
buiten werkzaamheden voor fase 2. De steigers staan om de 
woningen. Zo kunnen we veilig aan de daken werken. 

Daarnaast voeren we ‘meterkastgesprekken’ met de bewoners. 
Tijdens deze gesprekken vertellen we u wanneer we binnen in 
uw woning gaan werken. Ook wordt uitgelegd wat u van  

Jorritsma Bouw kan verwachten en wat wij van u nodig  
hebben. De bouwplaats van Jorritsma Bouw is aan de  
Suffridusstraat, tegenover het voetbalveldje. 

Wij krijgen van de eerste bewoners al positieve berichten,  
ze zijn blij met de aanpassingen die we doen. 

Op 4 oktober was er een bewonersavond voor bewoners van fase 3.  
We vertelden u over de werkzaamheden die we gaan doen. Elke bewoner 
kreeg informatie mee over de werkzaamheden voor zijn/haar eigen woning. 
Zo kan er rustig een keuze gemaakt worden voor bijvoorbeeld de kleur van 
de nieuwe keuken. 

Zodra 70% van de bewoners van fase 3 ook akkoord is met de  
wijkvernieuwing gaat de adviesaanvraag naar huurdersplatform  
Nieuw Elan. We starten dan in het najaar van 2023 met de  
werkzaamheden.

We hebben te maken met de flora- en 
faunawet. Hierdoor kunnen de binnen- 
en de buiten werkzaamheden in fase 1 
en 4 niet gelijktijdig uitgevoerd worden. 

Klankbordgroep
We hebben een klankbordgroep in de wijk.  
Deze klankbordgroep bestaat uit Riemkje,  
Marcella, Rita en Coby. Zij vertegenwoordigen  
de belangen van de bewoners. Omdat ze  
horen en zien wat er speelt zijn ze een  
belangrijke gesprekspartner voor Elkien en  
huurdersplatform Nieuw Elan. Geef uw  
vragen of opmerkingen vooral aan hen door. 

De contactpersonen in de klankbordgroep zijn:
Riemkje Kloosterman 06 - 57 11 27 50, Marcella Postema 06 - 14 86 06 01,  
Rita Wijnja 06 - 53 55 23 68 en Coby van der Woude 06 - 41 61 53 63.

Huurdersplatform Nieuw Elan
Huurdersplatform Nieuw Elan komt op voor de 
belangen van de huurders van Elkien in Leeuwarden 
en Sneek. Nieuw Elan heeft regelmatig overleg met 
Elkien en de gemeente over onderwerpen die voor 
huurders belangrijk zijn.  
De contactpersoon voor de Noorderhoek is  
Theda Heijs. U kunt haar bereiken via het algemene 
nummer van Nieuw Elan via 058 - 215 91 19.  
Meer informatie kunt u vinden op nieuw-elan.nl 

Voor al uw vragen of opmerkingen over de 
werkzaamheden kunt u terecht bij Elkien.  
Hinke de Jong en Jelle Talsma staan voor u klaar.  
Hinke is Projectleider Sociaal en Jelle Projectleider 
Kwaliteit in de Noorderhoek.

Hinke is het gezicht van Elkien in de wijk.  
Ze biedt een luisterend oor en geeft graag advies. 
Hinke werkt van maandag t/m donderdag en is te 
bereiken op 06 - 11 23 51 35. Of stuur een e-mail  
naar hinke.dejong@elkien.nl.

Heeft u een vraag of wilt u advies?
Heeft u reparatieverzoek?
Meld het verzoek aan in uw persoonlijke 
pagina op elkien.nl. Bellen kan ook, we 
zijn van maandag tot en met vrijdag 
tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via 
telefoonnummer 0513 635 735. 

Modelwoning
We hebben een modelwoning ingericht 
aan de Suffridusstraat 146. Krijgt u een 
nieuwe keuken? Dan kunt u hier zien uit 
welke kleuren, aanrechtbladen en grepen 
u kunt kiezen. 

Ook is dit de plek waar projectleider  
sociaal Hinke de Jong van Elkien haar 
inloopspreekuur heeft. U bent iedere 
woensdagmiddag van harte welkom  
van 13.00 tot 17.00 uur.

Huisbezoek
Ongeveer drie weken voor de start van de 
werkzaamheden komt de uitvoerder of de 
bewonersconsulente bij u langs. Tijdens een 
gesprek kijken we wat er nodig is om de  
werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.  
U kunt aangeven wat u belangrijk vindt. En wij 
kunnen laten weten wat wij van u verwachten. 
Denk bijvoorbeeld aan het leeghalen van een 
aantal kasten, eigen voorzieningen tijdelijk 
weghalen en toegang tot uw woning voor de 
vaklieden. Daarnaast hebt u ruimte en gelegen-
heid om nog verdere vragen te stellen.

Tips van energiecoach Johan
De onderhoudswerkzaamheden die we gaan uitvoeren hebben 
invloed op uw energiegebruik. Denk hierbij aan de zonnepanelen, 
een goed geïsoleerd dak en HR++ glas. 

Zelf aan de slag?
Ook als bewoner kunt u zelf veel doen om  
energie te besparen. Met simpele en praktische  
tips bespaart u al snel 10 tot 20% op uw  
energiekosten.  

Energiecoach Johan geeft tips op: 

donderdag 15 december  
van 9:00 tot 11.00 uur  
in wijkgebouw Schuttersheuvel

Impact
We gaan zowel binnen in de woning als  
buitenom aan de slag. De werkzaamheden 
binnen nemen doorgaans drie tot vier weken 
in beslag. We realiseren ons dat ze veel 
impact kunnen hebben. Vooral als u overdag 
veel thuis bent. Uiteraard proberen we deze 
overlast zo veel mogelijk te voorkomen.  
Om al het werk goed te kunnen voorbereiden 
en ook tijdens de werkzaamheden komen er 
veel mensen bij u aan de deur en over de 
vloer. Zij kunnen zich altijd legitimeren.  
Vraag daar gerust om!

Beschermde dieren

Heeft u klachten over de riolering in de wijk? 
Of andere zaken in de openbare ruimte die niet  
direct met uw woning te maken hebben? 
Meld deze bij de gemeente Súdwest  Fryslân  
via telefoonnummer 14 0515 of per e-mail via  
info@sudwestfryslan.nl

Dit zijn de bewonersconsulenten van Jorritsma Bouw en van Van Wijnen en de 

project leider sociaal van Elkien. Voor, tijdens en na de werkzaamheden houden 

zij contact met u.

Van links naar rechts: 

Wiep Bijlsma | Jorritsma Bouw 06 - 13 91 07 61

Sandra Klumper | Jorritsma Bouw 06 - 17 80 70 81

Hinke de Jong | Elkien 06 - 11 23 51 35 

Cobie de Roos | Van Wijnen 06 - 43 89 69 34

Even voorstellen…



Postadres
Postbus 836
8440 AV Heerenveen

Bezoekadressen
De Opslach 69,  
8448 GV Heerenveen 

Slauerhoffweg 11,  
8912 BH Leeuwarden 

Veemarktplein 2,  
8601 DA Sneek

  
 

elkien.nl

@elkien_ 

facebook.com/thuisbijelkien

instagram.com/thuisbijelkien
 
klantenservice@elkien.nl 
 
T 0513 635 735
(lokaal tarief)

Contact met Elkien

Tijdens de feestelijke start op 11 oktober zijn vrolijke foto’s 
gemaakt van bewoners. Deze foto’s kun je bewonderen op 
onze bouwplaatsen.

Feestelijk op de foto

Daarnaast is van alle foto’s een afdruk gemaakt. Deze kunt u  
ophalen op donderdag 15 december in wijkgebouw Schuttersheuvel. 
Tijdens de informatiebijeenkomst met energiecoach Johan liggen  
ze voor u klaar. 
U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.00 uur. 


