Februari 2021
Wijkvernieuwing Het Eiland te Sneek
Plangebied van Elkien in het hart van de wijk

Elkien, Accolade en de gemeente Súdwest-Fryslân
willen de wijk Het Eiland in Sneek vernieuwen. Dit is
de tweede nieuwsbrief die hier over gaat.
Deze nieuwsbrief ontvangt u van Elkien en is alleen
verstuurd naar de bewoners in het plangebied van
Elkien. Met deze nieuwsbrief houden wij onze
huurders op de hoogte

Hoe wil je het liefst betrokken worden bij de plannen
voor de wijkvernieuwing?
In december stuurden wij u kerstkaarten. Heeft u een
buur nog verrast met een kaartje? Ik ben benieuwd.
Helaas hebben we elkaar daarna niet meer gesproken.
Door de beperkingen van de lockdown blijven we
allemaal zoveel mogelijk thuis.

Wij hebben u ook gevraagd een kaartje naar ons terug
te sturen. Van 69 bewoners hebben wij deze mogen
ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!
Veel mensen hebben gemeld dat ze op meerdere
manieren graag informatie ontvangen. We weten nu
dat informatie per post erg gewaardeerd wordt. We
weten ook ongeveer de helft van de bewoners digitaal
goed te bereiken is. Maar een kwart van de bewoners
heeft ook graag persoonlijk contact.
Deze informatie helpt ons om goede keuzes te maken
over hoe wij u kunnen bereiken. Zeker nu we door
Corona nog geen bijeenkomst kunnen organiseren en
elkaar lastig kunnen ontmoeten.

Hoe gaan we verder?
In maart gaan we echt beginnen met de eerste stap
van de nieuwe wijkplannen. Samen met de gemeente
en Accolade hebben we een website gemaakt om u te
informeren. Elkien neemt u dan mee in het wijkplan.
Iedereen in de wijk krijgt hierover een brief van ons
met meer informatie.
In het voorjaar gaan we door met de uitwerking van
het eerste buurtplan. Hier gaan wij u zeker bij
betrekken en vragen wij uw mening. Samen maken we
stap voor stap nieuwe toekomstplannen voor de wijk
Het Eiland.

Spreekuur
U bent van harte welkom op het spreekuur met al uw
vragen of zorgen over sociale zaken en de
wijkvernieuwing van Het Eiland. Namens Elkien zijn
Helga en Jilles aanwezig. Maar ook de wijkagent en een
medewerker van het gebiedsteam zijn aanwezig. Vanaf
2 maart willen we dit iedere maand op een vast
moment organiseren.

Heeft u nu vragen? Bel ons gerust!
Voor al uw vragen over de wijkvernieuwing kunt u
terecht bij Helga Hoornveld van Elkien. Zij is als
Projectleider Sociaal betrokken bij de wijk Het Eiland.

Wanneer?
Iedere eerste dinsdag van de maand
tussen 12.30 en 14.00 uur.
Waar?
Wijkgebouw Ut Roefke, Valkstraat 17

Voor al uw vragen over leefbaarheid kunt u terecht bij
Jilles de Wolf van Elkien. Hij is als Adviseur
Bewonerszaken betrokken bij de wijk Het Eiland.
U kunt hem bereiken tijdens kantooruren, behalve op
vrijdag, telefonisch op nummer 0513 635 884.

Tijdens de lockdown kunnen we geen spreekuur
houden in Ut Roefke. Maar dan zijn we telefonisch wel
bereikbaar, voor een telefonisch spreekuur. Heeft u
vragen, belt u ons dan?
De kans is groot dat dit op 2 maart het geval is.

Per e-mail zijn wij beiden te bereiken via het
e-mailadres klantenservice@elkien.nl.

We houden rekening met het heersende coronavirus en
volgen de adviezen van het RIVM. Medewerkers zijn
alleen aanwezig wanneer ze fit zijn. Uiteraard
ventileren we de ruimte goed en desinfecteren we tafel
en deurkrukken regelmatig. Wij vragen u om de
maatregelen van het RIVM ook te volgen. Er hangen
posters met maatregelen die we samen volgen. Ook
dragen wij een mondkapje, wij vragen u dat ook te
doen.

U kunt haar bereiken tijdens kantooruren, behalve op
woensdag, op nummer 0513 637 807 of 06 - 223 92
931 voor telefoon en whatsapp.

Huurdersplatform Nieuw Elan
Wilt u weten wat Nieuw Elan voor u als huurder kan
betekenen? Kijk voor meer informatie op www.nieuwelan.nl, of bel naar 058 - 215 91 19
(ma t/m do van 09.00 uur tot 13.00 uur)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Heeft u vragen aan de gemeente? Dat kan via het
algemene telefoonnummer 14 0515.

