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Sport en spel bindt
Beverwijkse buurten
Honderd jaar
Pré Wonen
Afvalscheiding Boerhaavewijk:
Schoon én duurzaam

Denk mee
met Pré
Heeft u ideeën over huren, buren, wonen en wijken? Denk dan
mee met Pré Wonen en meldt u zich nu aan voor het digitaal
huurderspanel ‘Vraagbaak Pré’.
Pré Wonen wil blijvend de wensen, ideeën

Voorkamer in 2015 gestart. Dit is een
groep actieve, betrokken en kundige
huurders van Pré Wonen. Zij zijn een
onafhankelijke gesprekspartner
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voor Pré Wonen en denken

U kunt een aantal huurzaken online

mee over onderwerpen zoals

regelen, waaronder reparatieverzoeken.

duurzaamheid en klantdienstverlening.

Dit kan via uw eigen persoonlijke en

Nu zijn we, Pré Wonen en de Voorkamer, gezamenlijk op zoek

beveiligde pagina: ‘Mijn Pré Wonen’.
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Honderd jaar!

naar een grotere groep huurders die met ons meedenkt en
haar mening geeft. Zodat wij met deze input daadwerkelijk

Voor vragen over verhuur, huur en huur-

weten wat er speelt bij onze huurders. Kortom, een vast digitaal

betaling, kijk op: www.prewonen.nl

klantenpanel.

of stuur een berichtje naar

Honderd jaar? Ja, Pré Wonen bestaat dit jaar honderd jaar. Wat een magisch getal.

Dus: vindt u het leuk en belangrijk om met ons mee te denken

mail@prewonen.nl.

Op 19 april 1917 staken een bakker, een slager en een behanger, mensen onder het volk

over de bovengenoemde onderwerpen, zodat we nog verder

en van het volk, de koppen bij elkaar. Zo kon het volgens hen niet langer. Want er was

kunnen verbeteren? Meldt u zich dan nu aan voor het digitaal

woningnood en er waren mensen die niet zelfstandig aan een woning konden komen.

huurderspanel ‘Vraagbaak Pré’.

T E L E F O N I S C H

De nood was aan de man, zelfs gezinnen stonden op straat. Dus smeedden zij een plan.
En... zorgden voor de uitvoering ervan.

Deelname

Pré Wonen is van maandag t/m vrijdag

Een paar keer per jaar ontvangt u via e-mail van ons een

van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken op

Op 19 april 1917 ondertekenden zij namelijk de akte van oprichting van

onderwerp met de vraag hierover mee te denken. De vragen

telefoonnummer 088 - 77 00 000.

‘Volkshuisvesting’. Daarmee werd hun droom werkelijkheid, ze gingen woningen

zijn zeer divers en kunnen over van alles en nog wat gaan.

Voor spoedreparaties kunt u ons altijd

bouwen en de oprichting van de woningbouwvereniging was een feit. We zijn dus

Bijvoorbeeld over het bewonersblad, uw wijk of sociale

bellen, ook in het weekend en ’s nachts,

hoogbejaard, maar nog vol leven. Zo verschijnt binnenkort ons nieuwe ondernemings-

projecten. U krijgt een terugkoppeling van ons waarin wij u laten

op dit telefoonnummer.

plan dat inspeelt op de behoeften van de huurders van deze tijd. En het plan heeft
dezelfde sociale uitgangspunten als die van de bakker, de slager en de behanger

weten wat we doen met de uitkomsten. Deelname is anoniem.

destijds. Zij hadden de medemens hoog zitten, wij hebben dat ook. Daarom vieren wij

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor
het digitaal huurderspanel door een
e-mail te sturen naar
nadinejansen@prewonen.nl. Wij danken
u bij voorbaat van harte voor uw
digitale deelname.
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ons honderdjarige jubileum vooral met en voor onze huurders en hebben een speciale
jubileumgevelsteen laten maken. De eerste plaatsen we binnenkort aan een van onze

Kantoor Pré Wonen

gebouwen in Parkwijk. Daarnaast brengen we honderd huurders een bezoek met

Rijksweg 347

verrassing. Dit wordt erg gewaardeerd, getuige de foto’s verderop in dit blad.

1991 AB Velserbroek
De balie van Pré Wonen is open van

En er staat nog meer te gebeuren. Want honderd jaar is niets niks.

maandag tot en met donderdag

Wordt vervolgd.

van 8.30 tot 17.00 uur. En op vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur. (Na 12.30 uur alleen

Anke Huntjens

op afspraak.)

Bestuurder van Pré Wonen
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de keuzes die wij maken. Hiervoor is de

EVEN BUURTEN /

en suggesties van huurders betrekken in
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Sportactiviteiten in Beverwijk

Sport en spel
als bindmiddel
voor de buurt

Foto’s: Facebook-pagina Evenementenmakelaar

“Commandoooooo…. pinkelen!” Zo’n vijftien kinderen rennen van de ene naar de
andere kant van het afgezette veldje. Even verderop hangen drie puberjongens op de
schommels, waarna ze loom een balletje gaan trappen. Zo is er voor elk wat wils bij
StreetRuleZ, een wekelijks avondje sport en spel voor kinderen in Beverwijk.

Kabouterdans

speelavond. Voor Ouafa, die al tien jaar

Zie voor alle sport- en spelactiviteiten

Terwijl Job een beginnende ruzie tussen

aan het plein woont, is dit een leuke

van de gezamenlijke buurtsport-

drie kleuters over een stel pionnen

manier om andere ouders te ontmoeten.

coaches in Beverwijk: Facebook-

weet om te buigen tot een gezellige

Dochter Dina van negen en zoon Ayoub

pagina Beverwijk fit en actief.

‘kabouterdans’, komt Robin met allerlei

van veertien zijn nog altijd van de partij.

voorbeelden van kinderen die hij in

“Misschien gaat Ayoub hier straks wel als

de loop der jaren op deze Beverwijkse

begeleider aan de slag”, hoopt Ouafa.

pleinen heeft zien opbloeien. Zoals Elvira,
die inmiddels deel uitmaakt van het team

Panna

van Robin. Elvira deed als klein meisje al

Dan, opeens, zijn de gesprekken af: tijd

mee met de activiteiten en werd op haar

voor een potje voetbal. Bijna iedereen

vijftiende helpend handje. Na een aantal

doet mee, ook Robin, Elvira en Job. En dan

jaren in Enschede, waar ze trouwde en

roept een kind triomfantelijk: “Haha, een

een dochter kreeg, is ze sinds vorig jaar

panna, Job!” Dát doel is alvast bereikt.

weer terug in Haarlem. “Ik wilde weer
graag aan de slag bij Robin”, vertelt de
inmiddels 23-jarige Elvira. “Ik vind dit
heel leuk werk en dankzij deze ervaring
heb ik gekozen voor een opleiding in de
kinderopvang. Daar ben ik nu mee bezig.”
Niet alleen de kinderen, ook hun ouders

04

en Pré Wonen organiseren, is bedoeld voor kinderen tot circa

in Beverwijk. Dan planten ‘Evenementenmakelaars’ Robin Welp

vijftien jaar. Als ze die leeftijd naderen, probeer ik ze erbij te

en Job de Graaf hun ‘sportbus’ op het plein en komen er allerlei

houden door ze ‘helpend handje’ te maken. Dan mogen ze

sportattributen tevoorschijn. Onder het motto ‘Ga sporten, niet

ook zelf activiteiten begeleiden. Het is mooi om te zien als ze

hangen’ willen zij de buurtkinderen met sport en spel beweging,

zo doorgroeien. Zo heb ik een stel jongens wel eens gevraagd

plezier én toekomstperspectief bieden.

sponsors te zoeken. Als dat dan lukt, zijn ze natuurlijk heel trots.

Toekomstperspectief? “Jazeker”, legt Robin uit, terwijl hij

Dat is goed voor hun zelfbeeld en helpt hen verder. Daarnaast

ondertussen een stoeipartijtje tussen drie jongetjes in de gaten

proberen we ook kleinere kinderen, van wie je vermoedt dat ze

houdt: “StreetRuleZ, maar ook de Sportmix, die we elke week

de relschoppers van de toekomst worden, met sport en spel op

op het Kuenenplein in opdracht van de gemeente Beverwijk

het juiste pad te houden.”
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Elke dinsdagavond is het volle bak op het pleintje bij de Vlietgors
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hebben plezier van de wekelijkse
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Bij Koninklijk Besluit van 19 april 1917 werd in Schoten de socialistische
woningbouwvereniging ‘Volkshuisvesting’ opgericht. Honderd jaar en
talrijke fusies later staat deze corporatie bekend als Pré Wonen. Reden
voor een feestje. En dat vieren wij met 100 willekeurig gekozen huurders: wij gaan bij hen op bezoek en verblijden hen met een taartje en
bloemetje. Foto links: mevrouw van den Bergh en rechts: de heer en
mevrouw Lukkien.
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100 JAAR
EVEN BUURTEN /

Pré
Wonen
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Te koop

34 ruime koopwoningen in
‘De Groene Linten’, Parkwijk

Plantjesdag
Al jaren achtereen verzorgt mevrouw JansenHendriks de plantjesdag bij haar in de
Oltmansstraat en omgeving. Dit keer hielpen
Anke (bestuurder Pré Wonen) en Petra Huis in
’t Veld (consulent Bewonerszaken) haar een
handje. Uiteraard was er ook tijd voor een
kopje koffie en een zelfgebakken cake.
Bedankt, mevrouw Jansen-Hendriks voor
uw inzet elk jaar weer!

Huurders hebben voorrang
Aannemer HSB Volendam start in het vierde kwartaal met de
bouw van 34 ruime woningen in fase 4 van de wijkvernieuwing
van Parkwijk in Haarlem:
+ verkoopprijs vanaf circa € 350.000 v.o.n.
+ zeer ruime woningen: 6 meter breed
+ woonoppervlakte circa 140m2
+ 3 slaapkamers
+ diverse woningen standaard met dakkapel

Te koop

‘De Lariks’:
34 koopwoningen
in Plantagebuurt
Beverwijk
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Interesse?
De rangorde bij de verkoop is als volgt:
1. Huurders van Pré Wonen met een vast huurcontract die
onderdeel zijn van het Sociaal Project Plan Jan Sluyterslaan.
2. Overige huurders van Pré Wonen met een vast huurcontract.
3. Overige geïnteresseerden.
Voor meer informatie en aanmelden als geïnteresseerde
bij HSB Volendam:
www.degroenelinten.nl/woonaanbod/koopwoningen/.

Interesse?

Begin volgend jaar wil aannemer Lokhorst Bouw en Ontwikkeling
starten met de bouw van 34 fraaie woningen aan het (nieuwe)
Lariksplantsoen in de Beverwijkse Plantagebuurt (fase 3b van de
wijkvernieuwing). De Lariks in het kort:
+ verkoopprijs vanaf € 265.000 v.o.n.
+ 34 ruime eengezinswoningen met 3 verdiepingen
en 3 slaapkamers
+ gebruikersoppervlakte tot 112m2
+ 5,40m of 5,70m bij 8,75m
+ open keuken
+ vrij indeelbare zolderruimte
+ tuin, berging en parkeren op eigen terrein

Aannemer Lokhorst regelt de verkoop en verzorgt de bouw van de
woningen. De rangorde bij de verkoop is als volgt:
1. Huurders van Pré Wonen met een vast huurcontract in het
plangebied (Sociaal Project Plan Plantage).
2. Overige huurders van Pré Wonen én huurders van
WOONopMAAT met een vast huurcontract.
3. Overige geïnteresseerden.
U kunt zich bij Lokhorst als geïnteresseerde aanmelden op:
www.kpmijnstek.nl/projecten/delariks/. Hier vindt u ook meer
informatie over de wijkvernieuwing.

Groot feest voor woongemeenschap Centraal Wonen
Romolenpolder. Zij bestaat deze zomer 25 jaar en viert dit 15
juli aanstaande met een spetterend feest. Centraal Wonen
Romolenpolder verenigt 46 huishoudens van een of meer
personen, aan de Venkelstraat in Haarlem.
Er is een aantal gemeenschappelijke ruimten, 46 zelfstandige
huurwoningen en een flinke tuin. De leden van de
woongemeenschap staan er gezamenlijk op voor dat zij rekening
houden met het milieu. De koffie, thee en schoonmaakmiddelen
kopen zij op ecologische basis in. In de tuin worden geen
chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. En de meeste
bewoners fietsen in plaats van dat zij de auto pakken. Daardoor
kon een stuk parkeerruimte ingeruild worden voor meer
tuin. En dat het werkt, dat blijkt! Want ze bestaan al 25 jaar.
Gefeliciteerd.

EVEN BUURTEN /

Huurders hebben voorrang
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25 jaar Romolenpolder
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Yousuf Sabir (r) kreeg vorig jaar als nieuwe ambassadeur
van Spaarnelanden een certificaat uitgereikt.

Wat is een
duocontainer?

Digitaal
klantportaal
‘Mijn Pré Wonen’

Een duocontainer bestaat uit twee vakken. Een vak
voor papier en karton en een vak voor plastic, blik en
drankenkartons. Het papier wordt apart van het plastic

Afvalscheiding Boerhaavewijk:

Schoon én
duurzaam

ingezameld (ook in de inzamelwagen blijft het apart) zodat

Als huurder van Pré Wonen kunt u

beide grondstoffen hergebruikt kunnen worden.

gebruik maken van ons digitale

De duocontainer past in het streven van de gemeente

klantportaal. U kunt uw huurderszaken

Haarlem om de hoeveelheid restafval terug te brengen van

regelen wanneer het u uitkomt! Waar en

265 kg (2016) naar 130 kg per inwoner per jaar in 2022.

wanneer u maar wilt.

Haarlem voert deze maatregel per wijk in. In de
2015 een duocontainer gekregen. Naar verwachting

Wat kunt u met
‘Mijn Pré Wonen’?

hebben medio 2018 alle inwoners van de wijk een

Via mijn.prewonen.nl kunt u:

duocontainer ontvangen en is een deel van de

-

Boerhaavewijk heeft een deel van de bewoners al in

Uw persoonlijke gegevens

ondergrondse restafvalcontainers omgebouwd tot

inzien en uw e-mailadres en

grondstoffencontainers.

telefoonnummer(s) wijzigen
-

Uw huurcontractgegevens inzien en
uw huurcontract opzeggen

-

Uw huursaldo raadplegen en met
iDeal uw huur(saldo) betalen

“Als het buiten netjes is, voel je je ook beter.” Onder dat

-

Een reparatieverzoek indienen

motto loopt Spaarnelanden-ambassadeur en Pré Wonen-

-

Het Pré Woonpakket aanvragen

-

Overlast melden

-

Digitaal een vraag stellen

huurder Yousuf Sabir elke dag zijn vaste rondje door de
wijk. Ziet hij zwerfvuil, overvolle vuilnisbakken, een losse

mijn.prewonen.nl:

stoeptegel of kapotte lantaarn, dan maakt hij er een foto van

Nóg makkelijker en sneller

en meldt de overlast aan Spaarnelanden. En als hij ziet dat

uw huurzaken regelen!

wijkbewoners troep maken, spreekt hij hen daarop
aan: “Als ambassadeur ben ik de ogen en oren in de wijk.”

Vier jaar woont Yousuf nu in de Ekamastraat in de Haarlemse

veilig is. Dat vind ik belangrijk, vooral voor mijn kinderen en de

Boerhaavewijk, met zijn vrouw en vijf kinderen. Een jaar daarvoor

andere kinderen in de buurt. Ik wil ze leren hoe ze alles schoon

kwam hij als vluchteling uit Afghanistan in Nederland aan. In

moeten houden, want als het netjes is, voel je je ook beter.”

zijn geboorteland was hij afgestudeerd en werkte daar met
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Pré Wonen actief
in Boerhaavewijk
maken en houden van de Boerhaavewijk. Dit doen wij in

betaald werk te vinden. Hij heeft de inburgeringscursus gedaan,

bewoners van laagbouw in ‘zijn’ deel van de Boerhaavewijk

samenwerking met bewoners en Spaarnelanden, maar ook

maar wil in afwachting van een baan niet thuis blijven zitten:

van Spaarnelanden een duocontainer (zie kader) voor

met de gemeente en Elan Wonen. Nog dit jaar starten we

“Ik wil me nuttig maken. Ik ben actief lid van de Wijkacademie

het scheiden van hun afval. Tegelijkertijd worden de

met de renovatie van de Roordastraat en de Ekamastraat.

Opvoeden in Schalkwijk, een ontmoetingsplek waar ouders

ondergrondse restafvalcontainers voor een deel omgebouwd

Ook startte per 1 juli Murat Kandemir, buurtbeheerder in

over opvoeden praten en activiteiten voor jongeren opzetten.

tot grondstoffencontainers. Yousuf: “Veel mensen zullen

de Boerhaavewijk. Voor uw vragen of meldingen op het

En daarnaast ben ik dus anderhalf jaar geleden begonnen als

zich afvragen hoe ze daarmee om moeten gaan. Omdat wij,

gebied van leefbaarheid, (grof) vuil, vandalisme en het

vrijwillig ambassadeur bij Spaarnelanden. In totaal zijn we nu met

de ambassadeurs, hierover eind mei een presentatie hebben

schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten kunt

veertien ambassadeurs, ieder met zijn eigen buurt in Schalkwijk.

gekregen, kunnen wij onze buren hierover goed informeren. Dat

u dus ook bij Murat terecht. Hij loopt regelmatig door de

Ik ben een sociaal persoon en wil contact. Als ambassadeur

is mooi, want zo dragen wij niet alleen bij aan een schoon en

wijk en is tijdens kantooruren bereikbaar op 06 525 7893.

spreek ik veel mensen en zorg ik ervoor dat de wijk schoon en

veilige buurt, maar helpen we de wijk ook duurzamer te maken.”
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Binnenkort krijgt Yousuf er een taak bij, want dan krijgen alle
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Pré Wonen werkt al jaren aan het schoon, heel en veilig

internationale organisaties, maar in Nederland is het moeilijk
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EVEN
BUURTEN
BIJ
Bart in
Haarlem

Wat een hoop groen om je heen! Waar is dat?
“Dit is de Kerkhofstraat, een zijstraatje van de Burgwal in Haarlem.
De foto geeft een beetje een vertekend beeld, want eigenlijk is dit
een echt versteende straat met slechts twee bomen. Samen met mijn
vriendin en de buren hiertegenover wil ik daar verandering in brengen.
Daarom hebben we eind vorig jaar de werkgroep Kerkhofstraat Groen!
opgericht. Binnenkort gaan we hier geveltuintjes plaatsen en dat is nog
maar het begin.”

Wat zijn jullie dan nog meer van plan?
“We hebben bij de gemeente subsidie aangevraagd voor het aanschaf
van zogenaamde ‘participatiebakken’; plantenbakken die Spaarnelanden
plaatst op voorwaarde dat de bewoners de bakken ook onderhouden.
Uit een rondvraag in de straat bleek dat enkele buren willen meehelpen
met dat onderhoud. Binnenkort horen we of we subsidie gaan krijgen,
dat is nog spannend. Omdat ons plan ook meteen een oplossing biedt
voor het tekort aan fietsenrekken, hopen we dat de gemeente ons
gunstig gestemd is. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de straat er
ook netjes uitziet.”

En wat als de gemeente niet toestemt?
“We gaan hoe dan ook door! Want wat zo leuk is: we hebben door dit
initiatief veel meer contact met straat- en buurtbewoners. Er ontstaan
allerlei andere initiatieven zoals een whatsappgroep, en er wordt een
straatbarbecue georganiseerd. Het wordt steeds gezelliger! Wat zeker
helpt is dat onze straat de afgelopen twee jaar enorm is verjongd; in
de oorspronkelijke bejaardenwoningen komen nu steeds vaker jonge
mensen te wonen. De straat is daardoor veel levendiger geworden. En
straks ook veel groener, als het aan ons ligt!”

Pré Wonen vindt het milieu belangrijk. Daarom maken
wij gebruik van FSC-gecertificeerd papier.

