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VOORWOORD

Directeur-bestuurder
Pieter Thoben:

“Wonen zou
weer gewoon
moeten zijn”

Hij groeide op in Brabant, studeerde ruimtelijke
ordening & planologie aan de Radboud Universiteit
Nijmegen, werkte (onder meer) voor de woning“In mijn studie heb ik me niet zozeer
beziggehouden met de technische kant

corporaties Leﬁer in Groningen, Woonconcept in Meppel

van de planologie — zeg maar de kant

en Mooiland in Ede en is sinds 1 oktober één van

van de bestemmingsplannen — maar

de jongste directeur-bestuurders in corporatieland.

vooral met de samenhang tussen
ruimte en economie”, vertelt Pieter.
“De samenwerking tussen de bebouwde

Een kennismaking met Pieter Thoben, de nieuwe
directeur-bestuurder van Rhenam Wonen.

omgeving, de infrastructuur en het gedrag
van mensen heeft me altijd heel erg
geboeid. Van jongs af aan al. Als klein
kind was ik vaak met lego en stedenbouw bezig. En ik kom uit een
ondernemersgezin. Dat heeft mij als

bijzondere karakter maakt het voor mij

vanzelf meegekregen en al die dingen

‘zoon van’ ook altijd geprikkeld.”

heel uitdagend. Aan de ene kant zijn we

samen hebben mij gevormd als mens.”

verantwoordelijk voor maatschappelijke

Hij maakt een mooie vergelijking tussen

DIENSTBAAR

prestaties en aan de andere kant zijn

Rhenam en het bedrijf van zijn vader.

Ruimte en economie dus. Het zijn

we gewoon een bedrijf.”

“Ze hebben dezelfde schaal; beide

sleutelwoorden die vaker terugkomen

organisaties zijn ongeveer even groot.

in het gesprek met Pieter. “Ruimte en

PASSIE EN IJVER

Toen ik hier voor het eerst binnen kwam

economie vallen heel mooi samen

Het opgroeien in een ondernemersgezin

lopen, kreeg ik meteen het gevoel van:

binnen een woningcorporatie. Met als

heeft Pieter op een bepaalde manier

iedereen kent elkaar en is op elkaar

bijzondere noot dat het dienstbare

gevormd, legt hij uit. “Ik werkte veel in

ingespeeld. Dat is prettig. Dat ken ik nog

karakter van de woningcorporatie me

het bedrijf van mijn vader en was er

heel goed uit het bedrijf van mijn vader.”

ook erg aanspreekt. Dienstbaar naar

ook heel erg bij betrokken. Bij werken

de huurders en naar de maatschappij.

horen dingen als passie, ijver, verant-

BETEKENISVOL

Dat is niet voor heel veel bedrijven en

woordelijkheid en verandering. In dat

“De charme van zo’n kleinschalig bedrijf

organisaties weggelegd. En juist dat

ondernemersgezin heb ik dat bijna als

is dat je het proces van voor tot achter
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kunt zien en kunt voelen”, gaat Pieter

het over gaat. Ik vraag me wel eens af

“Rhenam is daarmee al goed op dreef

verder. “Als we op het kantoor van

waarom huurders en woningzoekenden

en ook de komende jaren investeren

Rhenam uit het raam kijken, zien we

soms nog zo veel problemen ervaren.

wij heel veel geld en energie in de

hoe betekenisvol ons werk kan zijn.

We zijn een ontzettend rijk land. Hoe

verduurzaming van onze woningen.”

We zien de woningen, ze staan gewoon

komt het toch dat er rondom wonen

om ons heen. We zien wat we goed

nog zoveel bijzondere dingen gebeuren?

GOED TOEVEN

doen en ook wat beter kan. En andersom

Wonen zou weer gewoon moeten zijn.

De belangrijkste opgave, dat waarvoor

werkt het ook. Ook wat wij hier doen is

Voor iedereen. En precies dat is waar je

de corporaties in Rhenen, Elst en

zichtbaar voor onze omgeving. Dat vind

aan werkt als je het vanuit de menselijke

Amerongen 100 jaar geleden zijn

ik mooi in deze organisatie en de rol

maat benadert. Daar zit de kracht van

opgericht, verliest Pieter niet uit het oog.

waarvoor ik gekozen heb. Het is heel

corporaties zoals Rhenam.”

“Bovenal moeten wij zorgen voor

puur. Als je met je voeten in de klei blijft

voldoende, goede en betaalbare

staan en je zit echt in de haarvaten van

MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN

woningen. Daar werken we aan als

de buurten en wijken, dan kun je van

Die woningcorporaties staan de komende

organisatie en met veel verschillende

grote waarde zijn. Dat vind ik de kracht

jaren voor een aantal grote opdrachten.

partners. We zijn een professionele

van een organisatie als deze en het

“Neem de vergrijzing”, zegt Pieter.

partij maar willen vooral ook partner

mooiste dat er is.”

“Het aantal mensen van 65 jaar en

zijn. En zo wil ik me ook graag opstellen

ouder verdubbelt in de periode tot 2040.

naar huurders en belanghouders:

MENSELIJKE MAAT

Dat betekent dat we veel aandacht

aanspreekbaar op resultaten, op gedrag

Pieter ziet dat ook terug bij de mensen

moeten besteden aan de combinatie

en op samenwerking. Mijn eerste

die werken voor Rhenam Wonen. “Ze

wonen en zorg. Een mooi voorbeeld is

ervaring met de gemeenten Rhenen en

zijn zo betrokken bij hun vak en bij hun

het woonzorggebouw De Linde in

Utrechtse Heuvelrug is dat hier zoveel

omgeving. Bij de huurders, de buurten

Achterberg, waar we kort geleden het

ontzettend mooie buurten zijn. Waar

en de wijken. Die betrokkenheid maakt

bereiken van het hoogste punt hebben

met veel aandacht door bewoners en

dat mensen altijd een stapje meer willen

gevierd. Komend voorjaar verwachten

organisaties wordt gewerkt aan een

zetten.” Hij verwijst naar het motto van

we dat te kunnen opleveren.” En ook

prettige woon- en leefomgeving. Het is

Rhenam: Wonen met de menselijke

het thema duurzaamheid vraagt veel

goed toeven hier. Daaraan willen wij als

maat. “Ik had dat niet beter kunnen

aandacht. “Dat is een belangrijke opgave

Rhenam continu blijven bijdragen.”

verzinnen. Want dat is precies waar

voor alle corporaties”, zegt Pieter.

Viering bereiken hoogste punt De Linde
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Afscheid van
een bekend
gezicht
Wat begon als een uitzendbaan voor
drie maanden werd uiteindelijk een dienstverband van 20 jaar. Begin november nam
Johanna van Binsbergen, voor veel huurders
één van de bekendste gezichten van Rhenam,
afscheid als telefoniste en receptioniste.
“Ik vind het best heftig om te stoppen”,

Het contact met mensen noemt ze het

Stilzitten is ze de komende jaren

zegt ze. “Ik zal het werk, de collega’s en

leukste van haar werk aan de balie en

allerminst van plan. “Met heel veel

het contact met de huurders ontzettend

de telefoon. “Gemiddeld had ik iedere

liefde en plezier vangen we regelmatig

gaan missen. En de regelmaat die het

dag wel contact met zo’n 80 tot 120

onze kleinkinderen op en mijn man en

werken je geeft. Straks ‘moet er niets

mensen, op drukke dagen wel 130”,

ik houden heel erg van ﬁetsen. Daar

meer’. Maar mijn partner is al een

vertelt Johanna. “De maandag was altijd

gaan we nu dus volop van genieten.

aantal jaren gepensioneerd, dus we

de drukste dag, zowel aan de balie als

Ik heb 20 jaar lang superﬁjn gewerkt bij

krijgen nu wel de kans samen mooie

aan de telefoon. Juist die afwisseling

Rhenam en nu liggen er weer nieuwe

dingen te gaan doen.”

maakte het werk wel heel leuk.”

mooie dingen in het verschiet.”

Heeft u een calamiteit of schade?
Wanneer zich een calamiteit of schade voordoet waar directe

zelf, komen voor uw eigen rekening. Of als u een inboedel-

hulp noodzakelijk is, bijvoorbeeld door een forse lekkage,

verzekering heeft voor rekening van de verzekeraar. In de

brand of een inbraak, dan belt u met de calamiteitenlijn van

inboedelverzekering is ook het zogenoemde huurdersbelang

Rhenam Wonen: 0317- 616989. Deze calamiteitenlijn is buiten

opgenomen waar schilder- en behangwerk onderdeel van

kantooruren bereikbaar. U krijgt dan niet een medewerker

uitmaken. Heeft u nog geen inboedelverzekering? Laat u

van Rhenam aan de lijn, maar wordt automatisch verbonden

dan informeren hierover! Wij adviseren u nadrukkelijk

met het bedrijf Herstelpartner. Zij staan u bij en bieden hulp

om hiervoor zorg te dragen.

waar nodig. Ook begeleiden en ondersteunen zij u in het
traject van herstel.

STORINGEN EN REPARATIES
Voor storingen en reparaties belt u tijdens kantooruren met

HEEFT U EEN INBOEDELVERZEKERING?

de receptie van Rhenam Wonen via

Als er schade ontstaat, betekent dat niet automatisch dat

0317 - 68 32 00. De receptie is

de ontstane schade door Rhenam Wonen wordt hersteld of

bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur en

vergoed. De schade aan het woonhuis zelf zal in opdracht van

van 13.30 tot 16.30 uur. Alleen bij

Rhenam Wonen worden hersteld. Maar de schade die ontstaat

spoed of calamiteiten belt u met

aan schilder- en/of behangwerk, of aan eigendommen van u

de calamiteitenlijn.
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Hulp nodig bij het invullen van formulieren?

De Formulierenbrigade helpt!
Formulierenbrigade Rhenen heten ze. Enthousiaste vrijwilligers die mensen helpen bij het
zoeken naar hulp en ondersteuning in de gemeente Rhenen. Bijvoorbeeld als ze moeite
hebben met de Nederlandse taal. Als ze formulieren ingewikkeld vinden. Als ze geen
computer hebben. Of als ze niet weten bij welke instanties ze hulp kunnen vragen.
“Twee jaar geleden zijn we begonnen

niet volledige AOW. “Bijvoorbeeld omdat

je eenmaal ingeschreven staat, krijg je

en we zijn nu met vijf vrijwilligers”,

ze later in Nederland zijn komen wonen

per e-mail updates over huizen die

vertelt coördinator en adviseur Tjark

of een poos niet in Nederland hebben

beschikbaar zijn. Maar als je geen

Struif Bontkes. “We zijn bewust niet in

gewoond”, zegt Tjark. “Vaak weten zij

computer of geen e-mailadres hebt,

het gemeentehuis gaan zitten. Deze plek

niet dat ze een aanvulling op hun AOW

dan heb je een probleem. Ook dan

is laagdrempeliger. Mensen voelen zich

kunnen krijgen. Hetzelfde geldt voor de

kunnen wij helpen. Er zijn hier computers,

hier op hun gemak. We hebben alle tijd

zorgtoeslag. Er zijn veel mensen die niet

er is internet en we helpen je bij de

voor ze en helpen ze goed verder.

weten dat ze daarvoor in aanmerking

inschrijving. We hebben een cliënt die

Sommige mensen hebben gewoon een

komen. Samen kijken we of ze er recht

nu elke week even komt kijken welke

abonnement op ons!”

op hebben en als dat zo is, dan helpen

nieuwe woningen worden aangeboden.

we met het aanvragen ervan.”

De updates komen gewoon binnen op

AANVULLENDE AOW EN ZORGTOESLAG

ons e-mailadres.”

Als voorbeeld noemt Tjark de verschil-

INSCHRIJVEN VOOR HUURWONING

lende minimaregelingen die er zijn.

Ook bij het inschrijven voor een

Tjark werkt met veel plezier voor de

“Gebruik maken daarvan is vaak best

huurwoning van Rhenam Wonen kan

Formulierenbrigade. “Ik ga elke

ingewikkeld. Je moet bonnetjes scannen,

de Formulierenbrigade helpen. “Wie in

donderdag ﬂuitend hier naartoe en ik

je moet een printer hebben. Wij helpen

aanmerking wil komen voor een sociale

kom hier ook ﬂuitend weer vandaan.

je de aanvraag goed in te dienen zodat

huurwoning van Rhenam, moet zich

Het is heel dankbaar werk!”

de gemeente die goed kan verwerken.”

eerst inschrijven bij Huiswaarts.nu”, legt

Nog een voorbeeld: mensen met een

Tjark uit. “Dat kan alleen online. En als

MEER INFORMATIE
De Formulierenbrigade houdt
iedere week een inloopspreekuur
op woensdag van 9.30 tot 10.30
uur in Het Bestegoed in Elst en op
donderdag van 9 tot 12 uur in De
Westpoort in Rhenen.
WILT U MEER WETEN?
Bel met 06 - 83 38 89 30,
stuur een e-mail naar
info@formulierenbrigaderhenen.nl
of kijk op de website:
www.formulierenbrigaderhenen.nl.
Vlnr: Tjark Struif Bontkes, Bassel Rezek en Jacob Smit van de Formulierenbrigade.
Op de foto ontbreken adviseurs Rein Bijkerk en Han Wijnands.
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Onderhoudsplannen 2020
Natuurlijk voeren we ook in 2020 weer onderhoud uit aan onze woningen. Hieronder kunt u lezen welke werkzaamheden
we wanneer bij welke woningen hebben gepland. Het overzicht is onder voorbehoud. Besluiten, weers- of andere
omstandigheden kunnen het soms noodzakelijk maken de planning aan te passen.

BUITENSCHILDERWERK 2020 Kozijnen, ramen en deuren, overig schilderwerk
Plaats

Straat

Huisnummer

Opmerking

Plaats

Straat

Huisnummer

Rhenen

Pr. Bernhardstraat

i.c.m. verduurzamen woningen

Rhenen

Prunuslaan

Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen

72, 74, 80

Reinigen kozijnen aluminium

Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen

Esdoornlaan
Esdoornlaan
Eikenlaan
Eikenlaan
Nieuwe
Veenendaalseweg
Dr. Wallerstraat
Dr. Wallerstraat
Valleiweg
Dennenweg
De Kleine Kampen

1 t/m 23, 29 t/m 55
10 t/m 24, 36 t/m
50, 68, 70, 70-1
3, 5
2 t/m 60, 7 t/m 21
40 t/m 44
81 t/m 103

Reinigen kozijnen aluminium
Reinigen kozijnen aluminium
i.c.m. verduurzamen woningen
i.c.m. verduurzamen woningen
Coating galerijvloeren

Pr. Hendriklaan
Oranjelaan
Nassaulaan
Pr. Irenelaan
Oranjelaan
Boslaan
Burg. W. Martenslaan
Kon. Julianalaan
Kon. Emmalaan

Rhenen

Frankenveld

Rhenen

Donderberg

Rhenen

Cuneralaan

Rhenen

De Thijmenstoren

Rhenen

Den Oven

Rhenen
Rhenen
Rhenen

Verlengde Acacialaan
Plantsoenstraat
Lijsterberg

Rhenen

Valleiweg

32 t/m 114
1 t/m 95
11 t/m 43
2 t/m 24
2 t/m 150
1 t/m 22 (even/
oneven)
28, 30 t/m 37, 40,
42 t/m 45 (even/
oneven)
22a t/m 32c
18 t/m 22, 49 t/m
69
32 t/m 52, 37 t/m
51
22a t/m 22I
10 t/m 28
1 t/m 41
56-1 t/m 64D, 46
t/m 54D

Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen

Achterberg
Achterberg

Het Nateland
Stuivenes

1 t/m 11
2 t/m 14

Elst
Elst
Elst
Elst

Rijksstraatweg
Christinastraat
Heideweg
Vissersweg

166a t/m 196
2 t/m 110
2 t/m 72
12, 14, 16

17, 19, 21
23, 25, 27
18, 20, 22
21, 25, 29
7 t/m 15
1, 3, 5
1, 3, 5, 9, 11
42, 44, 54, 56
2 t/m 10
2 t/m 14, 26, 30, 15
t/m 21
3, 4, 5, 9, 10, 12
51, 53, 55
1, 3, 6, 10, 13, 14,
16, 17
10
1, 4, 6, 8, 10, 15
1, 7, 9, 10
36, 40, 42
1 t/m 43
1, 5, 7, 11, 13, 15
19, 29, 33, 43
2, 3, 4, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14
60 t/m 68, 74, 76,
80
1, 2, 6, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 22, 24
42, 46 t/m 68
5 t/m 11
1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b
82 t/m 96
2 t/m 12
1 t/m 25
12 t/m 22
21 t/m 31, 41 t/m
47, 51 t/m 55
58 t/m 70, 74 t/m
78

Rhenen

Amerongen Pr. Beatrixlaan
Amerongen Kon. Julianalaan
Amerongen Pr. Beatrixlaan
Amerongen Kon. Julianalaan
Amerongen Pr. Beatrixlaan
Amerongen Kon. Julianalaan
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen

Industrieweg Zuid
Pr. Beatrixlaan
Pr. Irenelaan
Pr. Hendriklaan

1, 3
2, 4, 10, 14, 20 t/m
28, 32
4, 7, 9, 10, 12, 13,
14
25, 27, 29, 35, 39
16, 18, 20
31, 33, 34 t/m 40,
41 t/m 47
2, 5, 7, 8
23, 24, 25, 26, 27
22, 24, 40 t/m 48
6, 12

i.c.m. verduurzamen woningen
i.c.m. verduurzamen woningen
i.c.m. verduurzamen woningen
i.c.m. verduurzamen woningen
i.c.m. verduurzamen woningen

i.c.m. verduurzamen woningen

Amerongen Burg. H. Spruytlaan
Amerongen W. de Zwijgerlaan
Amerongen Kon. Julianalaan
Amerongen In de West
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen

Boslaan
De Hank
De Klamp
Burg. H. Spruytlaan
De Spijlen
Hazeleger
De Reehorst

Amerongen Vossenhol
Amerongen Pr. Bernhardlaan
Amerongen Dwarsakkers

i.c.m. verduurzamen woningen
Kleine schilderbeurt
Kleine schilderbeurt

Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen

Burg. W. Martenslaan
Hul
Pr. Margrietstraat
Pr. Bernhardlaan
Kerkeland
Pr. Christinastraat
Hul

Amerongen Kerkeland
Amerongen Holleweg
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen

Burg. Jhr. H. v.d.
Boschstraat
Bentinckhof
Korenland
Kon. Julianalaan
Pr. Beatrixlaan
Pr. Irenelaan

Amerongen Oranjelaan
Amerongen Allemanswaard
Amerongen Burg. W. Martenslaan
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121B
2 t/m 28
1 t/m 31
11, 13, 17, 19
13C
8, 12, 16, 18, 20
8, 10, 18, 20, 28,
30, 32, 42
31 t/m 99
29H, 29J, 29K, 29L,
29N, 29P, 29S, 29W

Maarn
Maarn
Maarn
Maarn
Maarn

Acacialaan
Kapelweg
Weth. De Bruinlaan
Kapelhof
Dennenlaan

13
27, 31
2b, 4, 6, 8
3, 5, 7
7, 9

Overberg
Overberg

Schoolweg
Haarweg

3
69

Opmerking

i.c.m. verduurzamen woningen
i.c.m. verduurzamen woningen
i.c.m. verduurzamen woningen
Kleine schilderbeurt
i.c.m. verduurzamen woningen
i.c.m. verduurzamen woningen
i.c.m. verduurzamen woningen

i.c.m. verduurzamen woningen
i.c.m. verduurzamen woningen
i.c.m. verduurzamen woningen
i.c.m. verduurzamen woningen

ANDER ONDERHOUD VAN ENIGE OMVANG IN 2020
Plaats

Straat

Huisnummer

Opmerking

Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen

Pr. Bernhardstraat
Prunuslaan
Esdoornlaan
Esdoornlaan
Eikenlaan
Eikenlaan
Valleiweg
Dennenweg
Valleiweg
Sparrenlaan
Verl. Acacialaan
Akeleiplantsoen
Akeleiplantsoen
Korenbloemstraat
Klaproosstraat

1 t/m 23, 29 t/m 55
10 t/m 24, 36 t/m 50, 68, 70, 70-1
3, 5
2 t/m 60, 7 t/m 21
40 t/m 44
81 t/m 103
11 t/m 43
2 t/m 24
53 t/m 113, 117, 119
2 t/m 16
31 t/m 41
2 t/m 24
1 t/m 83
15 t/m 55, 18 t/m 58
2 t/m 48

Rhenen

De Kleine Kampen

2 t/m 150

Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen
Rhenen

Cuneralaan
Den Oven
Den Oven
Wilhelminahof
Achterbergsestraatweg
Pr. Bernhardstraat

22a t/m 32c
32 t/m 52, 37 t/m 51
3 t/m 35
29 t/m 75
12 t/m 12I
2 t/m 2-V

Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)
Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)
Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)
Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)
Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)
Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)
Verduurzamen woningen, voegwerk
Verduurzamen woningen, voegwerk
Cv-ketels vervangen (15 jr. en ouder)
Cv-ketels vervangen (15 jr. en ouder)
Cv-ketels vervangen (15 jr. en ouder)
Cv-ketels vervangen (15 jr. en ouder)
Vervangen rookmelders
Vervangen rookmelders
Vervangen rookmelders
Ophogen vloeren en hekwerk galerijen, kitvoegen balkons
en galerijen
Verduurzamen woningen, voegwerk
Vervangen ventilatie units en reinigen ventilatie kanalen
Vervangen ventilatie units en reinigen ventilatie kanalen
Vervangen videofooninstallatie
Vervangen videofooninstallatie
Vervangen videofooninstallatie

Elst
Elst
Elst
Elst

Rijksstraatweg
Driftweg
Franseweg
Vissersweg

166a t/m 196
2 t/m 8
36, 38
12, 14, 16

Verduurzamen woningen, voegwerk
Voegwerk
Voegwerk
Voegwerk

Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen

Kon. Emmalaan
Burg. H. Spruytlaan
W. de Zwijgerlaan
Kon. Julianalaan
In de West
Boslaan
De Hank
De Klamp
Burg. H. Spruytlaan
De Spijlen
Hazeleger
De Reehorst
Vossenhol

2 t/m 10
2 t/m 14, 26, 30, 15 t/m 21
3, 4, 5, 9, 10, 12
51, 53, 55
1, 3, 6, 10, 13, 14, 16, 17
10
1, 4, 6, 8, 10, 15
1, 7, 9, 10
36, 40,42
1 t/m 43
1, 5, 7, 11, 13, 15
19, 29, 33, 43
2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Vervangen keukenblokken, bitumineuze dakbedekking
Vervangen keukenblokken, bitumineuze dakbedekking
Vervangen keukenblokken, bitumineuze dakbedekking
Vervangen keukenblokken, bitumineuze dakbedekking
Voegwerk
Voegwerk
Verduurzamen woningen
Verduurzamen woningen
Verduurzamen woningen
Voegwerk
Verduurzamen woningen, voegwerk
Verduurzamen woningen, voegwerk
Verduurzamen woningen, voegwerk

Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen
Amerongen

Hul
Pr. Bernhardlaan
Pr. Margrietstraat
Kon. Wilhelminaweg
Kerkeland
Pr. Christinastraat
Hul
Menorapad
Pr. Margrietstraat

5 t/m 11
82 t/m 96
1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b
18 t/m 18L
2 t/m 12
1 t/m 25
12 t/m 22
1 t/m 23
2, 2a t/m 2d, 4, 4b, 6a, 6b

Verduurzamen woningen, voegwerk
Verduurzamen woningen, voegwerk
Verduurzamen woningen, voegwerk
Revisie liftinstallatie
Verduurzamen woningen
Voegwerk
Voegwerk
Revisie liftinstallatie
Cv-ketels vervangen (15 jr. en ouder)
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KORT NIEUWS

Samen de strijd aan
met hennepcriminaliteit
Hennepteelt zorgt voor overlast en (brand)gevaar. En dat is

een ontruimingsprocedure gestart en de huurovereenkomst

levensbedreigend in de woonomgeving. Het heeft dan ook een

wordt ontbonden.

negatieve invloed op het woonplezier en het veiligheidsgevoel
van omwonenden. Rhenam hanteert dan ook een zero tolerance

Om de illegale hennepteelt een halt toe te roepen, slaan

beleid wanneer in een woning een hennepkwekerij wordt

39 gemeenten in Midden Nederland, de politie, het UWV,

aangetroffen. We bieden geen tweede kans: er wordt direct

de Sociale Verzekeringsbank, netwerkbeheerders Stedin
en Liander en de woningcorporaties - waaronder Rhenam
Wonen - de handen ineen. In een gezamenlijk hennepconvenant
verklaren zij zich in te spannen om hennepcriminaliteit te
voorkomen en om daders op te sporen en te vervolgen.
U kunt daarbij helpen. Ziet u in uw (woon)omgeving een
situatie die verdacht is? Meld het dan bij de politie of bij
Rhenam. We gaan er direct achteraan!

Schoon ventilatierooster
geeft frisse lucht
Aan de bovenkant van veel ramen in huurwoningen van Rhenam zijn ventilatieroosters aangebracht. Deze zorgen voor een goed en gezond binnenklimaat. Maar
let op: vervuilde ventilatieroosters doen hun werk minder goed. Maak ze daarom
minstens een keer per jaar schoon. Hiervoor trekt u aan de binnenzijde het rooster
los. Als u begint in de hoek gaat dat het makkelijkst. Maak met de stofzuiger zo
nodig de ruimte leeg en maak de opening en het rooster schoon met water en
een beetje schoonmaakmiddel. Daarna plaatst u het kapje weer terug.

De WocoAPP: makkelijk en snel
Even snel een reparatieverzoek doen bij Rhenam? Gebruik
de WocoAPP! Gratis beschikbaar in de Google Play Store

Sluiting rond
de feestdagen

en de Apple Store. Via de app bent u snel in contact met

Let op!

Rhenam Wonen en kunt u ook onze website direct

Ons kantoor is gesloten op:

raadplegen. Nadat u de app heeft gedownload,

19 december vanaf 15.30 uur

moet u zich eenmalig registreren. Daarna heeft u

24 december vanaf 12.30 uur

rechtstreeks toegang tot alle praktische functies.

25 december (1e kerstdag)

Dus: makkelijk en snel in contact met Rhenam?

26 december (2e kerstdag)

Download de WocoAPP!

27 december
31 december vanaf 12.30 uur
1 januari (nieuwjaarsdag)
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LEEFBAARHEID

Samen Rhenen
ontstenen en vergroenen
Onder dat motto vond op 29 oktober een inloopmarkt plaats

de deelnemers, samen met Rosa Novum, een sociaal

in het Huis van de Gemeente. Steeds vaker krijgen we te

groenbedrijf dat mensen met een arbeidsbeperking of afstand

maken met extreem weer. Grote hitte en ook hevige

tot de arbeidsmarkt werk biedt in het groenonderhoud.

hoosbuien bijvoorbeeld. In onze steeds verder versteende

De belangstelling was goed en ook komend jaar gaan we dan

omgeving blijft hitte langer hangen en kan water minder

ook door met het informeren van onze huurders over hoe

goed weg. De deelnemende organisaties aan de inloopmarkt

we onze leefomgeving samen verder kunnen ontstenen en

gaven aan bezoekers advies over maatregelen die zij zelf

vergroenen. Wilt u advies over mogelijkheden in uw tuin?

kunnen nemen daartegen. Rhenam Wonen was één van

Neem contact met ons op!

Wijkschouw in Amerongen
Wat vindt u van de leefbaarheid in uw wijk of buurt? Is de omgeving schoon genoeg? Voelt u
zich er veilig? Wat zou u zelf kunnen en willen bijdragen aan de leefbaarheid? En wat doet u
misschien al? Het zijn vragen die aan de orde komen bij een wijkschouw.
Kort geleden deed Rhenam, samen met het Huurdersplatform

Zeven buurtbewoners hadden zich hiervoor opgegeven.”

Amerongen & Omstreken en vertegenwoordigers van

Charlotte is blij met de resultaten van de pilot. “De schouw

de gemeente zo’n schouw in de omgeving van In de West,

heeft aardig wat informatie opgeleverd waarmee we aan de

De Hank, De Spijlen en De Helling in Amerongen. “Het was

slag kunnen met de leefbaarheid in de wijk. Wat mij betreft

een pilot (proef)”, vertelt Charlotte van Kessel, wijkregisseur

was het dus een geslaagde pilot. We zijn al plannen aan het

bij Rhenam. “Tijdens ons bezoek aan de wijk hebben we de

maken voor nieuwe schouws in andere wijken waar Rhenam

omgeving goed bekeken en zijn we ook bij bewoners die zich

woningen verhuurt. De bewoners laten we ruim van tevoren

hadden aangemeld langsgegaan om hun ervaringen te horen.

weten wanneer we bij hen in de wijk op bezoek komen.”

Tips en ideeën
Heeft u een leuk idee voor een
leefbaarheidsproject bij u in de

Onenigheid met de buren?
Buurtbemiddeling helpt!

buurt? Of tips en suggesties op

Heeft u onenigheid met de buren en lukt het niet samen erover te praten of om

het gebied van leefbaarheid

afspraken te maken? Buurtbemiddeling kan dan uitkomst bieden. Met behulp van

waar onze wijkregisseur naar

een buurtbemiddelaar kunt u weer met uw buren in gesprek komen om samen

mee kan kijken? Laat het haar

naar oplossingen te zoeken. Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die hier speciaal

weten! Stuur uw tips en ideeën

voor zijn opgeleid. Bovendien hebben zij een geheimhoudingsplicht dus wat u hen

naar Charlotte van Kessel via

in vertrouwen vertelt, komt niet naar buiten. Op 21 november hebben de gemeente

c.vankessel@rhenam.nl.

Rhenen, Rhenam Wonen en Welzijn Rivierstroom een convenant ondertekend dat
buurtbemiddeling ook in Rhenen, Elst en Achterberg mogelijk maakt. Wilt u meer
weten over buurtbemiddeling of zelf buurtbemiddelaar worden? Neem dan contact
op met coördinator Jolanda Huizinga. Zij is bereikbaar via 06 4754 7277 en
jolandahuizinga@welzijnrivierstroom.nl.
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Verduurzaming voortvarend verder
Het is nogal een operatie: ieder jaar 200 woningen duurzamer

Tegen het einde van het jaar staat de teller op 280

maken. En we leggen de lat niet laag: de meeste

verduurzaamde woningen. En begin volgend jaar gaan we

huurwoningen kunnen we zodanig verbeteren dat ze straks

gestaag verder.

energielabel A verdienen. Iets wat alleen is weggelegd voor
woningen die bijzonder energiezuinig zijn. En die dankzij
zonnepanelen op het dak ook nog eens zelf energie

In het eerste kwartaal 2020 nemen we de huurwoningen

opwekken. Goed voor het klimaat dus en zeker ook voor de

aan de volgende straten in Rhenen onder handen:

portemonnee van onze huurders, want de energielasten

• Prunuslaan 10 t/m 24, 36 t/m 50, 68, 70 en 70.1,

kunnen omlaag. Bovendien zorgen maatregelen als

• Esdoornlaan 3 en 5, 2 t/m 60 en 7 t/m 21,

spouwmuurisolatie, hoogwaardig geïsoleerd glas en

• Eikenlaan 40 t/m 44 en 81 t/m 103.

vraaggestuurde ventilatie voor veel meer wooncomfort.

Hoogste punt De Linde bereikt
Half oktober bereikten de bouwers van aannemersbedrijf Van Driesten het
hoogste punt van woonzorgcentrum De Linde in Achterberg. Een bijzondere
mijlpaal die dan ook feestelijk werd gevierd.
De nieuwbouw verrijst op een prachtige

RUIMTE EN LICHT

plek, midden in het groen, aan de rand

Wethouder Simone Veldboer sloot daar

de ouderenzorg en ik ken geen locatie

van Achterberg. Zorgorganisatie QuaRijn

enthousiast bij aan: “verbinding betekent

die zo mooi gaat worden en zo mooi ligt

gaat er 24-uurs zorg bieden in een

ook elkaar vasthouden. Ook toen in de

als deze locatie”, zei ze eerlijk. “Hoewel

gebouw met 24 studio’s voor ouderen

crisis de bouwkosten enorm omhoog

het in de zorg heel moeilijk is om nieuw

met dementie uit Rhenen en Achterberg

schoten, hebben we elkaar vast-

personeel te vinden, kan deze locatie

met een smalle beurs en onafhankelijk

gehouden. En kijk nou eens hoe mooi

wel eens zo aantrekkelijk zijn, dat het

van hun levensbeschouwelijke

het wordt, hoe ruim het wordt, hoe licht

hier maar weinig moeite gaat kosten.”

achtergrond.

het wordt en hoe mooi het ligt!” Mirjam
Hagen, bestuurder van QuaRijn, was

Als alles goed blijft gaan, kan

VERBINDING

het helemaal met de wethouder eens.

woonzorgcentrum De Linde in april

“Voor mij is dit het eerste hoogste punt”,

“Ik ben al ruim 35 jaar werkzaam in

volgend jaar worden opgeleverd.

zei Pieter Thoben, de nieuwe directeurbestuurder van Rhenam Wonen.
Verbinding noemde hij als sleutel voor
het succes van De Linde. “Verbinding
tussen de samenwerkende partners en
de bouwers, tussen de wooneenheden
en de gemeenschappelijke ruimten,
tussen het gebouw en de buitenruimte.
De verbinding die symbool staat voor
het eindresultaat dat we hier gaan
bereiken: een heel mooie combinatie
van wonen en zorg.”
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100 jaar in beweging

2019 loopt op zijn eind en daarmee ook het ivoren jubileumjaar van de sociale woningbouw in
Rhenen en Amerongen. Een jaar lang hebben we erbij stilgestaan dat in 1919 de eerste woningcorporaties werden opgericht in Rhenen, Amerongen en Elst. Op woensdag 23 januari de
Woningstichting Rhenen, op 17 februari de Woningbouwvereniging Amerongen en op 5 maart
de stichting Elster Woningbouw.
In een serie columns hebben we het afgelopen jaar

opgebouwd. En één van De Rotonde in Amerongen,

teruggeblikt op belangrijke momenten uit onze

het karakteristieke gebouw van de voormalige apotheek

geschiedenis. U kunt ze allemaal teruglezen op onze

aan de Tabaksrotonde, dat kort geleden een fraaie nieuwe

website (www.rhenam.nl) onder de knop ‘Dit zijn wij’.

bestemming heeft gekregen: appartementen voor jongeren
met autisme.

We sluiten dit jubileumjaar af met twee attenties die we u
bij deze Deurpost met veel plezier aanbieden. Eén daarvan

Hoezeer de wereld ook is veranderd in de afgelopen 100 jaar,

is een bijzondere verjaardagskalender die nog maar eens

de rol van de woningcorporaties is nog steeds belangrijk.

duidelijk maakt hoe mooi en ﬁjn wonen het is in Rhenen,

Net als onze oprichters in 1919 zorgen we ook nu nog voor

Amerongen en de omgeving. Daarnaast hebben we twee

goede en betaalbare woningen voor mensen die daar zelf

bouwplaten laten maken van gebouwen die mooi de

niet in kunnen voorzien.

geschiedenis en de toekomst van de sociale woningbouw in
Rhenen en Amerongen verbeelden. Eén van een woning in

Vanaf nu richten we onze blik weer op de toekomst en

tuindorp Vreewijk, de wijk waar de sociale woningbouw in

maken we ons op voor een frisse start in ons honderd

Rhenen ooit mee begon en die onlangs compleet nieuw is

en eerste levensjaar in 2020.

één jáár féést!
Alle medewerkers van Rhenam Wonen wensen u

PrettigeFeestdagen
EN EEN GOED, GEZOND EN GELUKKIG 2020!
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Puzzel

Colofon

Ook dit keer weer een leuke puzzel.

VORIGE PUZZEL

U kunt uw oplossing sturen naar:

De oplossing van de vorige keer was

Rhenam Wonen, Postbus 188, 3910 AD

‘Parasol’. De bloemenbon is gewonnen

Rhenen, of mailen naar info@rhenam.nl.

in Rhenen en de VVV cadeaubon in

Vergeet daarbij niet uw naam en adres te

Amerongen. De winnaars hebben

vermelden. Inzenden kan tot 1 maart

inmiddels bericht van ons ontvangen.

2020. Onder de inzendingen verloten we

Allebei van harte gefeliciteerd!

Zweedse
een bloemenbon en een VVV bon.

puzzel

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

DOMOOR

PLOOI

WILDE HOND

PERFECT

VLAK

4

ZIEKELIJK

NIKKEL

GRIL

STATUS

FRANS
MODEHUIS

12
TERUG

13
GERECHT

AM. STAAT

GESTOLD
VLEESNAT

BON
GEWICHT

OUDE
LENGTEMAAT

STEM

VLEIEND

6
SPELD

GALERIJ
MET ZUILEN

KRIJGSGOD
GRONDSOORT

8

HET
RONDRIJDEN

NETTO

LATER

GEVANGENIS

SPEELGOED

DE MENSEN

10

KLEIN

SLOT

NAGALM
KAPSEL
MEISJESNAAM

MIDDAGUUR
MAAND
NUT

BIJ

ONDERWIJSTYPE

7

KAMERJAS
MAANSTAND

1

LUIZENEI

DRINGEND
VERZOEK

VAARTUIG

2
HOUTSOORT
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Bezoekadres Amerongen
Allemanswaard 51
3958 KA Amerongen
Maandag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur

Water - Vitens
Storingsnummer (0800) 0359
Klantenservice (0900) 0650

BETEUGELEN

BEURTZANG

Let op! Ons kantoor is gesloten op:
19 december vanaf 15.30 uur
24 december vanaf 12.30 uur
25 december (1e kerstdag)
26 december (2e kerstdag)
27 december
31 december vanaf 12.30 uur
1 januari (nieuwjaarsdag)

Calamiteiten buiten kantoortijd
(0317) 61 69 89
Dit geldt ook voor de
huurders in Amerongen

KLEINKUNST

9

Vormgeving en drukwerk
Okkerreclame, Veenendaal

Reparatieverzoeken
reparatieverzoek@rhenam.nl
(0317) 68 32 00
via de WocoAPP

HEILIG BOEK

5

Tekst- en beeldredactie
Communicabel, Veenendaal

Bezoekadres Rhenen
Binnenhof 9, 3911 NP Rhenen
Maandag t/m donderdag:
8.30-12.30 / 13.30 tot 16.30 uur
Vrijdag: 8.30-12.30 uur

3
IK

Redactie
Carine Kuipers-Despomare,
Mieke van Viegen, Gert-Jan Wennink

Correspondentieadres
Rhenam Wonen
Postbus 188, 3910 AD Rhenen
(0317) 68 32 00
info@rhenam.nl | www.rhenam.nl

HALFZEER GELIEFD

Deurpost is een magazine voor
de huurders van Rhenam Wonen.
Het verschijnt driemaal per jaar in
een oplage van 3.200 exemplaren.
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Elektra en gas - bij boilers en geisers
Eneco Energie
Storingsnummer boiler en geiser
(088) 895 50 00
Klantenservice (0900) 0201
Elektra en gas
Storingsnummer van uw eigen
energieleverancier
Glasschade melden bij Centraal Beheer
(0800) 022 99 55
Alleen als er via Rhenam Wonen
een verzekering is afgesloten
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