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VOORWOORD
Voor je ligt de najaarseditie van de nieuwsbrief van Huurdersplatform Nieuw Elan.
Dit keer een digitale versie, vol informatie. Want juist in een tijd waarin we op afstand
van elkaar leven, is het belangrijk om wel in verbinding te blijven.
Je kunt bij Nieuw Elan nog steeds terecht met al je vragen en opmerkingen en we
pakken ook onze activiteiten weer op. In de agenda is te zien wat er de komende
maanden op de planning staat.
Per 1 oktober zijn wij verhuisd naar een andere locatie in Leeuwarden. Het huidige
kantoor was te groot en daarmee onnodig duur. Daarnaast moesten er kosten gemaakt
worden om een gedeelte van het gebouw te moderniseren. Daarom hebben we ervoor
gekozen om te verhuizen. Ons nieuwe adres is Zuidergrachtswal 3 te Leeuwarden.
Nieuw Elan deelt daar een kantoor met GH+O communicatie. We zijn erg blij met onze
nieuwe en frisse werkplek. Ook het Huurteam Leeuwarden verhuist mee. Ons nieuwe
adres vind je verderop in deze nieuwsbrief. Het telefoonnummer blijft gelijk.
Tenslotte nog dit: sinds deze maand hebben we er een nieuwe collega bij,
Marisha van Huizen. Ze stelt zich graag aan je voor!
Veel leesplezier en blijf gezond!

We hadden gehoopt dat we vanaf september iets meer
vrijheid zouden krijgen, maar we moeten de huidige
coronamaatregelen nog even volhouden.

ONZE DIENSTVERLENING
Huurdersplatform Nieuw Elan volgt de richtlijnen van het RIVM.
Onze afspraken zijn:
1. P
 robeer zoveel
mogelijk via
telefoon of
e-mail je
vraag te
stellen.
Wij zijn van maandag
tot en met donderdag
van 9.00 tot 13.00 uur
bereikbaar of stuur
een e-mail naar
info@nieuw-elan.nl

Bel om een afspraak
te maken en spreek
een tijd af.

Laat het
ons weten!

Verder zal Marisha zich bezighouden met klanttevredenheid en participatie. Ook zal ze voor- en
najaarsoverleggen bijwonen en actief deelnemen aan
de gesprekken met Elkien en de gemeente Leeuwarden
over het sociale woningbeleid. Om deze gesprekken
zo goed mogelijk te kunnen voeren heeft zij jullie
verhalen en ervaringen nodig!
“Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan als
bewonersondersteuner en kijk er naar uit om huurders
en andere betrokkenen te ontmoeten. Voor mij is het
belangrijk dat iedereen invloed heeft op zijn eigen
leefomgeving en ik help hier graag aan mee. Ik zal onder
andere de belangen van huurders vertegenwoordigen
bij de gemeente Leeuwarden en Elkien. Vanwege het
coronavirus is het helaas niet mogelijk om persoonlijk bij
alle commissies langs te gaan om mezelf voor te stellen.
Ik hoop je dan ook te ontmoeten bij een van de volgende
bijeenkomsten of bij een huurderscafé. Tot dan!”

Marisha

Blijf thuis
bij klachten.
Blijf thuis als je je niet
lekker voelt, verkouden
bent of koorts hebt.

Kom je langs op ons
kantoor? Dan vragen wij
je bij binnenkomst om je
handen te desinfecteren.

Houd 1,5 meter
afstand.

3. Hulp
nodig?

Als bewonersondersteuner zal Marisha luisteren,
adviseren en bemiddelen. Ze neemt diverse
taken op zich, zoals het ondersteunen van de
bewonerscommissies uit Leeuwarden. Daarbij gaat ze
een aantal commissies van Theda Heijs overnemen;
natuurlijk in goed overleg met alle betrokkenen.

Afspraak op kantoor?
Bekijk onderstaande richtlijnen:

Was je handen.
2. W
 il je langskomen?

Sinds een paar weken is er een nieuwe bewonersondersteuner bij Nieuw Elan: Marisha van Huizen.
Marisha is 31 jaar en komt uit Leeuwarden. Ze heeft
hiervoor onder andere voor Van Wijnen en Pol
Infratechniek gewerkt en ze is raadslid geweest
in de gemeente Leeuwarden.

Kom alleen naar een
afspraak. Houd 1,5 meter
afstand en volg de
aangegeven looproutes.
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PER 1 OKTOBER IS ONS NIEUWE ADRES:
ZUIDERGRACHTSWAL 3, 8933 AD LEEUWARDEN

Huurderscafé
KOM JE OOK?

We zijn blij te kunnen melden dat we weer een
huurderscafé organiseren! Natuurlijk houden we
rekening met alle coronavoorschriften en we zorgen
ervoor dat iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar
kan zitten. We ontmoeten je graag in het wijkgebouw
van Heechterp Schieringen. Er staat thee, koffie en
wat lekkers klaar. Graag van tevoren aanmelden
via info@nieuw-elan.nl vanwege het aantal
beschikbare plaatsen.
Datum: 4 november 14.00 – 15.30 uur
en 16.00 – 17.30 uur

GEPLANDE
ACTIVITEITEN

✓
✓

4 NOVEMBER
Huurderscafé
14.00 - 16.00 uur en 16.00 - 17.30 uur
9 NOVEMBER
Algemene huurdersvergadering
en platformvergadering
Voor alle activiteiten geldt dat het aantal deelnemers
beperkt is. Meld je daarom zo snel mogelijk vooraf aan
via info@nieuw-elan.nl. Er wordt rekening gehouden
met de dan geldende coronamaatregelen.

Je kunt bij
HUURDERSPLATFORM
NIEUW ELAN
terecht met al
je vragen !

NIEUWSBRIEF
ALTIJD DIGITAAL?
Nieuw Elan brengt twee keer per jaar een papieren
nieuwsbrief uit en daarnaast ontvang je eens per jaar
een digitale versie. Wil je liever alle nieuwsbrieven digitaal
ontvangen? Dat kan! Het scheelt kosten en het is beter
voor het milieu.
Stuur ons een bericht via info@nieuw-elan.nl
en we regelen het voor je.

Nieuw Elan nieuwsbrief september 2020

Volg ons ook op Twitter en Facebook!
: Nieuw_Elan

: huurdersplatformnieuwelan/

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN? STUUR DAN JE MAILADRES NAAR INFO@NIEUW-ELAN.NL
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