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En zoals het er nu naar uitziet, hebben 
we volgend jaar rond deze tijd weer iets 
te vieren. Want er is nu groen licht voor 
de bouw van De Linde in Achterberg. 
Prachtige huisvesting voor demente-
rende ouderen — fraai gelegen in het 
groen — die Rhenam ontwikkelt in 
samenwerking met zorginstelling 
QuaRijn. De bouw start begin komend 
jaar en kan als alles goed gaat nog voor 
het einde van het jaar worden afgerond.

2019 wordt hoe dan ook een feestjaar, 
want Rhenam Wonen bestaat op 23 
januari 2019 100 jaar! Natuurlijk laten 
we deze mijlpaal niet onopgemerkt 
voorbij gaan. Het hele jaar door zijn er 
op verschillende momenten en bij 

verschillende gelegenheden kleine en 
grote festiviteiten. Meer daarover leest 
u op pagina 5 van deze Deurpost.

Al bijna 100 jaar dus en nog steeds 
volop bezig met de toekomst. Ons 
pilotprogramma voor de verduurzaming 
van ons woningbezit komt nu echt op 
gang. Het is een mega-operatie waar 
bijna al onze huurders mee te maken 
krijgen. Tot en met 2025 werken we er 
hard aan 1.800 huurwoningen duurza-
mer te maken. Het gaat voornamelijk 
om energiebesparende maatregelen 
met als belangrijkste doelen: bijdragen 
aan verduurzaming en vooral ook de 
woonlasten van onze huurders omlaag 
brengen. 

In de jaarlijkse Aedes Benchmark blijken 
onze huurders opnieuw heel positief 
over Rhenam Wonen. Ook komend jaar 
blijven we ons hiervoor inzetten.

Ons jaarplan en de begroting voor 2019 
zijn inmiddels vastgesteld. Rhenam 
Wonen staat er nog steeds heel goed 
voor en we hebben voldoende geld 
vrijgemaakt om onze investeringen in 
nieuwbouw en verduurzaming te 
kunnen doen. We kunnen weer vol aan 
de slag!

Ik wens u fijne feestdagen en nu vast 
een heel goed en gezond 2019! 

Ook aan het einde van 2018 is het mooi terugkijken. Vierden we vorig jaar november 
nog de oplevering van het compleet vernieuwde tuindorp Vreewijk, op 29 november 
van dit jaar was het feest bij Het Bosje in Elst. Daar konden we de sleutels overhan-
digen aan de huurders van dertien levensloopbestendige seniorenwoningen. Het 
had de nodige voeten in de aarde om zover te komen en ik ben er ontzettend 
trots op dat het uiteindelijk zo goed is gelukt! 

100 jaar en volop bezig  
met de toekomst
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Wijkagenten kennen  
mensen en hun omgeving

“Als wijkagent sta je midden in de wijk”, 
zegt Arend Jan. “Je werkt met bewoners, 
bedrijven, organisaties, met iedereen die 
zich in de wijk begeeft. En dat werkt.  
We hebben in Nederland een heel diverse 
samenleving maar die hebben we goed 
in beeld. We zitten, zoals vaak wordt 
gezegd, echt in de haarvaten van de 
samenleving.” Florus knikt. “Als wijkagent 
sta je dichter bij de mensen. Zij kennen 
jou en ze weten dat jij hun omgeving 
goed kent. Dat geeft vertrouwen.”

MENSENKENNIS
Arend Jan is wijkagent in Amerongen, 
Leersum, Maarsbergen en Overberg.  
“Ik werk nu 41 jaar bij de politie waarvan 
19 jaar als wijkagent en sinds 2007 in 
Amerongen. Ik vind dit het mooiste 
onderdeel binnen de politie: je hebt veel 
vrijheid, je doet veel mensenkennis op 
en je werkt samen met allerlei mensen 

en partijen.” Florus werkt in Achterberg, 
Elst en Rhenen. “Ik ben afgelopen zomer 
begonnen maar heb het daarvoor al een 
jaar op leer-werkbasis gedaan. Dat was 
een heel bewuste keuze. Na 12 jaar op 
straat wilde ik meer verdieping. Als 
wijkagent ga je vaak dieper op de zaak 
in, samen met de gemeente, woning-
corporaties en het sociaal team. Dat vind 
ik heel interessant.”

VERWARD GEDRAG
Over hun relatie met Rhenam zijn beide 
wijkagenten goed te spreken. “De lijnen 
zijn kort, dat werkt snel en goed”, zegt 
Florus. “Vaak hebben we contact naar 
aanleiding van overlastmeldingen. 
Hennepkwekerijen in huurwoningen, 
geluidsoverlast, burenruzies, overlast 
van huisdieren.” Arend Jan merkt dat  
de meldingen van personen met 
verward gedrag ook flink toenemen. 

“Het zorgaanbod is versoberd en steeds 
meer kwetsbare mensen wonen niet 
meer in een instelling maar gewoon in 
de wijk. Voor het overgrote deel zijn dat 
huurders, dus Rhenam heeft daar veel 
mee te maken. En ook van ons vraagt 
het veel aandacht.”

BEREIKBAARHEID
U kunt via allerlei kanalen contact 
opnemen met de wijkagenten: telefoon, 
e-mail en diverse sociale media.  
“We doen we ons best zo goed mogelijk 
bereikbaar te zijn”, vertelt Arend Jan. 
“Maar we werken ook ’s nachts en in de 
weekenden, dus tijdens kantooruren is 
er niet altijd iemand beschikbaar.” Mail 
en sociale media bieden dan uitkomst, 
legt Florus uit. “De ervaring leert dat  
een berichtje sturen het beste werkt.  
Als mensen dat doen, dan nemen we zo 
snel als mogelijk contact met ze op.”

CONTACT MET UW WIJKAGENT?
Florus Noppen (links) werkt met zijn 
collega’s Henk Heijting en Dorine 
Laport in Achterberg, Elst en 
Rhenen. Arend Jan van Hattum 
(rechts) is met Nick Broekhuizen 
actief in Amerongen, Leersum, 
Maarsbergen en Overberg. Alle 
wijkagenten en hun contactgege-
vens vindt u eenvoudig en snel via  
www.politie.nl/mijn-buurt/
wijkagenten. Bel bij spoed 112 en 
bij geen spoed 0900-8844.

Na de terroristische aanslagen in Parijs en Brussel, nog maar enkele jaren geleden, bleek dat de 
politie bepaalde buitenwijken onvoldoende in beeld had. Ineens was er internationaal weer 
volop aandacht voor het Nederlandse systeem met wijkagenten. Wat is het geheim achter deze 
succesvolle aanpak? Wij vroegen het aan wijkagenten Florus Noppen en Arend Jan van Hattum.
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40 JAAR VOORBIJ GEVLOGEN
Na zijn bouwkundige studie ging Rien 
aan de slag als uitvoerder bij een 
aannemer in Wageningen. Die was in 
opdracht van het gemeentelijk woning-
bedrijf Rhenen in 1977 gestart met de 
bouw van 133 sociale huurwoningen in 
de wijk Donderberg. “De toenmalige 
opzichter van het gemeentelijk woning-
bedrijf ging met pensioen dus zijn 
functie werd vacant”, vertelt Rien. 
“Daarop heb ik gesolliciteerd en zo 
kwam ik op 1 november 1978 in dienst 
bij de gemeente. Als opzichter heb ik 15 
jaar lang mogen werken aan alle 
facetten in de vastgoedketen, van 
beheer tot onderhoud, renovatie en 
nieuwbouw. In die periode heb ik mij 
door studie en ervaring verder ontwik-
keld tot waar ik nu sta als manager 
Wonen en Vastgoed bij Rhenam Wonen.”

UITDAGENDE PROJECTEN
In 1994 werd het gemeentelijk woning-
bouwbedrijf geprivatiseerd en is de 
Rhenense Woningstichting opgericht. In 
2016 werd het Rhenam Wonen, na de 
fusie met Woningstichting Amerongen. 
Rien is, als manager Wonen en Vastgoed 
en lid van het managementteam, overal 
nauw bij betrokken. “De volkshuisvesting 
in de breedste zin van het woord is een 
prachtig beroep”, vindt hij. “Met veel 
enthousiasme heb ik mogen werken aan 
de volkshuis vestelijke opgaven in 
Rhenen, Elst en Achterberg en sinds 2016 
ook in Amerongen, Overberg en Maarn. 
Een opgave die altijd actueel is en zal blij-
ven. Tot op de dag van vandaag lukt mij 
dat met heel veel plezier.”

TOLLEKAMP EN VREEWIJK
Zonder ook maar iets te kort te doen 
aan al die mooie vastgoedprojecten  
die onder zijn verantwoording zijn 
gerealiseerd in de afgelopen 24 jaar, 
springen er voor Rien twee uit:  
De ontwikkeling en nieuwbouw van  
De Tollekamp en de sloop- en 
nieuwbouw van het tuindorp Vreewijk. 
“Tijden zijn wel veranderd”, zegt hij.  
“In 1997 startten we met het project 
van de drie woontorens aan de 
Oudedijksestraat en dat leverden we  
in 2000 op. Met Vreewijk ben ik 15 jaar 
bezig geweest, 13 jaar van voor-
bereiding en ontwikkeling en twee jaar 
van bouwen. Veel te lang eigenlijk maar 
uiteindelijk is het doel bereikt en het 
resultaat mag er zijn.”

TEVREDEN MENS
Op 1 november dit jaar vierde Rien zijn 
40-jarig jubileum bij Rhenam. Als zijn 
gezondheid hem niet in de steek laat, 
denkt hij zeker niet aan stoppen. 
“Volkshuisvesting is en blijft een prachtig 
vak. Kwalitatief hoogwaardig vastgoed 
ontwikkelen en bouwen met behulp van 
alle in- en externe participanten in de 
vastgoedketen is en blijft een heel 
interessante opgave. En ik doe het niet 
alleen natuurlijk. Ik heb een team van 
gemotiveerde en deskundige collega’s 
om me heen. Zij zorgen voor de juiste 
dienstverlening, goed administratief en 
technisch beheer en onderhoud van het 
vastgoed, passende toewijzing van de 
woningen en een goede bereikbaarheid 
van de organisatie. Ik ben een heel 
tevreden mens!”

Veertig jaar volkshuisvester
Toen Rien Lodder op 1 november 1978 in dienst kwam van het gemeentelijk woningbedrijf 
Rhenen was de grote renovatie van Vreewijk net afgerond. Een jaar voor zijn 40-jarig  
jubileum bij wat nu Rhenam Wonen heet leverde hij zelf de grootscheepse vernieuwing van 
het trotse tuindorp op. De kroon op het werk zou je zeggen, maar daar denkt de jubilaris zelf 
anders over. “Ik zit nog vol energie!”
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100 jaar in beweging

één jáár féést!

En sinds de fusie met Woningstichting Amerongen in 2016 heten we 
Rhenam Wonen. Maar we zijn ‘geboren’ in 1919 en dus vieren we 
komend jaar onze verjaardag! We doen dat vanaf 23 januari en we 
vieren het door het jaar heen met tal van activiteiten, publicaties en 
feestelijkheden. 

Omdat we u ook een blik willen geven op de geschiedenis van de 
afgelopen 100 jaar, werken we nauw samen met de Historische 
Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken. Maar misschien heeft 
u ook wel oude foto’s, krantenknipsels, anekdotes en andere herinne-
ringen uit de afgelopen 100 jaar! Beelden en berichten die te maken 
hebben met wonen in Rhenen, Amerongen en de regio. Wij stellen het 
heel erg op prijs als u die met ons wilt delen! U kunt uw bijdragen 
sturen naar info@rhenam.nl of postbus 188, 3910 AD Rhenen. 

Het begon met de bouw van tuindorp Vreewijk aan 
het begin van de vorige eeuw. Daarvoor werd op  
23 januari 1919 de Woningstichting Rhenen opgericht. 
In de jaren 30 ging de stichting op in het gemeentelijk 
woningbedrijf Rhenen om in 1994 weer zelfstandig te 
worden als de Rhenense Woningstichting. 
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Trots en tevredenheid bij 
opening Het Bosje
 
De dag begon herfstig, donderdag 29 november. Maar na het middaguur stopte de regen 
en halverwege de middag piepte zelfs de zon af en toe voorzichtig door de wolken.  
Precies op het moment dat de bewoners van de nieuwe levensloopbestendige woningen 
voor senioren in Het Bosje in Elst vol trots hun woning aan tal van geïnteresseerden lieten 
zien. Een gouden randje aan een feestelijke middag.

Het was niemand minder dan Sint 
Nicolaas die in multifunctioneel  
centrum Het Bestegoed de sleutels 
overhandigde aan de nieuwe bewoners. 
Daaraan voorafgaand hadden Rhenam-
bestuurder Martijn Rink en wethouder 
Simone Veldboer de nieuwe bewoners 
en andere belangstellenden al kort 
toegesproken. 

HAPPY FEW
Martijn Rink vertelde hoeveel voeten het 
in de aarde had gehad de 13 senioren-
woningen te kunnen realiseren. “De snel 
stijgende bouwkosten maakten het 
lange tijd spannend of we daadwerkelijk 
konden gaan bouwen. We zijn ontzet-
tend trots dat het, dankzij de intensieve 
én inventieve samenwerking tussen alle 
betrokken partijen, vier jaar na de eerste 

plannen toch is gelukt!” Simone Veld-
boer noemde de nieuwe huurders 
bevoorrecht. “Er waren 87 belangstel-
lenden voor 13 woningen; jullie zijn de 
happy few”, zei ze lachend. “Als ge-
meente willen we graag, samen met 
Rhenam Wonen, plannen maken voor 
nog zo’n mooi wijkje.”

FLINKE TUIN
Na de officiële woorden liep het 
gezelschap van Het Bestegoed naar de 
naastgelegen woningen. Veel bewoners 
poseerden trots voor de volop aanwe-
zige camera’s. Meneer en mevrouw 
Brink hadden plotseling veel onver-
wachte bezoekers over de vloer, maar 
maakten daar allerminst een punt van. 
Mevrouw Brink prijst zichzelf gelukkig: 
“Wegens een lichamelijk probleem 
waren we op zoek naar een woning 
met de belangrijkste ruimten op de 
begane grond. Toen we hierover lazen 
in de krant hebben we ons meteen 
ingeschreven. En we hebben geluk 
gehad: we kwamen als vijfde op de 
lijst.” Meneer Brink is ook blij: “We 
wilden kleiner wonen en dit past heel 
goed. Maar het is wel het grootste 

perceel, achter het huis hebben we  
nog een flinke tuin.”

VERRASSING
Meneer Van der Klift poseerde graag en 
trots voor zijn nieuwe huis. “Ik ben 
geboren en getogen in Elst. Vier jaar 
geleden ben ik aangereden. Lopen gaat 
nog redelijk maar traplopen niet. Het 
was echt een verrassing toen ik ineens 
een envelop door de deur kreeg met 
een brief dat ik één van de gelukkigen 
was. Ik ben er heel blij mee!”

Dhr. en mw. Brink

Dhr. Van der Klift
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Rhenam-bestuurder Martijn Rink

Trotse nieuwe bewoners

Nieuwe woningen aan de Tabaksweg

Sinterklaas reikt sleutels uit

Feestelijke ontvangst in Het Bestegoed

Wethouder Simone Veldboer

Trotse nieuwe bewoners

Zonnepanelen op alle daken
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Buurtbemiddeling brengt 
buren bij elkaar
In zo’n 300 gemeenten is het al een succes en dat kan het 
ook worden in Rhenen: buurtbemiddeling. Op 21 november 
ondertekenden de gemeente, Rhenam Wonen en Welzijn 
Rivierstroom daarvoor een convenant. Buurtbemiddeling is 
een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer 
met elkaar in gesprek te brengen. Onafhankelijke, vrijwillige 
en goed getrainde bemiddelaars helpen buren om samen tot 
een acceptabele oplossing te komen voor hun geschil. 

De coördinator Buurtbemiddeling beoordeelt of een zaak 
geschikt is voor bemiddeling. Zo niet, dan verwijst zij door 
naar hulpverlening, politie, Rhenam en/of de gemeente.  
Wilt u meer weten over buurtbemiddeling of zelf buurt-
bemiddelaar worden? Neem dan contact op met coördinator 
Jolanda Huizinga. Zij is bereikbaar via 06 4754 7277 en 
jolandahuizinga@welzijnrivierstroom.nl.
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De WocoAPP: 
handig voor elke huurder
Even snel een reparatieverzoek 
doen bij Rhenam? Gebruik de 
WocoAPP! Gratis beschikbaar in de 
Google Play Store en de Apple 
Store. Via de app bent u snel in 
contact met Rhenam Wonen en 
kunt u ook onze website direct 
raadplegen.  

Nadat u de app heeft gedownload, 
moet u zich eenmalig registreren. 
Daarna heeft u rechtstreeks 
toegang tot alle praktische functies. 

De app is nog maar kort geleden 
gepresenteerd en zo’n 15% van 
onze huurders gebruikt hem al.  

De afgelopen maanden was 
dat goed voor ruim 100 
reparatieverzoeken, meer dan  
50 berichten, zo’n 150 telefoon-
tjes en rond de 400 website-
bezoeken. Dus: makkelijk en 
snel in contact met Rhenam? 
Download de WocoAPP!

Volg Rhenam  
ook op Facebook
Wilt u altijd snel op de hoogte zijn van  
de projecten en het laatste nieuws van  
Rhenam Wonen? Volg ons dan op Facebook!  
U vindt ons op facebook.com/rhenam.nl.

facebook.com/rhenam.nl

Woonkosten-
krant
Wat betaalt u aan woonlasten?  
En hoe kunt u op deze en andere  
kosten besparen? U leest het in 
de Woonkostenkrant die u bij 
deze Deurpost heeft ontvangen. 
Een krant met 
veel nuttige 
informatie en 
handige tips.  
Lees hem goed 
door!
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Denkt u aan de buiten-
kraan en cv-leidingen?
Het wordt weer kouder en dus de hoogste tijd om maatregelen te nemen 
om bevriezing van kranen en leidingen te voorkomen. De buitenkraan kunt u 
bij dreigende vorst beter helemaal afsluiten. In onverwarmde ruimten kunt u 
schade voorkomen door de leidingen te isoleren. Vergeet daarbij de hoofd-
kraan niet! Ook de cv-leidingen van uw woning kunnen bevriezen. Dit kunt u 
gemakkelijk voorkomen door de thermostaat van de cv altijd op minimaal 15 
graden te zetten en alle radiatoren in uw woning een klein beetje open te 
draaien. Het water blijft dan doorstromen en bevriest niet.

Sneeuw? 
Eerst  
vegen, dan  
strooien!
Sneeuwval kan stoepen en 
galerijen flink glad maken. Wist 
u dat u er zelf voor moet zorgen 
dat de stoep voor uw woning of 
uw galerij goed begaanbaar 
blijft? Zorg dus dat u een 
sneeuwschuiver heeft waarmee 
u uw deel na sneeuwval 
schoonmaakt. Zout strooien kan 
natuurlijk ook. U kunt dat kopen 
bij een bouwmarkt en bij flats 
staan op een groot aantal 
plaatsen zoutcontainers waarvan 
u gebruik kunt maken.

Hoe zorg je voor een schone 
stoep en galerij? Een paar tips:
•  Schuif of veeg eerst zoveel 

mogelijk de losse sneeuw naar 
de rand zodat dit later niet 
opnieuw kan bevriezen.

•  Strooi het zout gelijkmatig  
uit en niet te dik (maximaal 
één handje strooizout per 
vierkante meter).

•  Geef het strooizout de tijd  
om zijn werk te doen  
(30 minuten is voldoende).

•  Zout strooien helpt vooral  
op plekken waar er daarna 
overheen wordt gelopen  
of gereden.

•  Strooi op de stoep niet te veel 
zout; zout smeltwater dringt in 
de bodem en kan wortels van 
bomen en planten beschadigen.

•  Bewaar geopende zakken op 
een droge plaats, anders gaat 
het zout klonteren. 
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Mooie cijfers voor  
klanttevredenheid
Aedes, de koepel van woningcorporaties onderzoekt en vergelijkt ieder jaar hoe  
de corporaties presteren. Wij zijn heel blij met de rapportcijfers die wij hebben 
ontvangen voor klanttevredenheid.

Onderdeel Cijfer Gemiddelde corporaties

Nieuwe woning 8,0 7,5

Reparaties 7,5 7,5

Huur opzeggen 7,8 7,4



10

Onderhoudsplannen 2019
Natuurlijk voeren we ook in 2019 weer onderhoud uit aan onze woningen. Hieronder kunt u lezen welke werkzaamheden we 
wanneer bij welke woningen hebben gepland. Het overzicht is onder voorbehoud. Weers- en andere omstandigheden kunnen 
het soms noodzakelijk maken de planning aan te passen.

BUITENSCHILDERWERK 2019
Kozijnen, ramen en deuren, overig schilderwerk
Plaats Straat Huisnummer Opmerking
Rhenen Torenstraat 6 t/m 12
Rhenen Julianastraat 1 t/m 27, 29 t/m 63 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Julianastraat 4, 8 t/m 62 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Eikenlaan 2 t/m 12 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Berkenlaan 2 t/m 8, 7 t/m 17 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Meidoornlaan 2 t/ 16 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Eikenlaan 23 t/m 29.1 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Eikenlaan 14, 16 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Berkenlaan 19, 21 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Domineesbergweg 10, 22, 24
Rhenen Lindenlaan 7, 9
Rhenen Meidoornlaan 1 t/m 11 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Emmalaan 5, 7
Rhenen Berkenlaan 10, 10.1, 23, 23.1, 24, 24.1 i.c.m. verduurzamen woningen

Rhenen Berkenlaan 12, 14, 20, 22, 28,  
30, 36, 38 i.c.m. verduurzamen woningen

Rhenen Berkenlaan 16 t/ 18.1, 32 t/m 34.1 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Berkenlaan 25 t/m 35 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Berkenlaan 26, 26.1, 37, 37.1, 39, 39.1 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Populierenlaan 5, 5.1, 7, 7.1 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Eikenlaan 18 t/m 32, 31 t/m 45 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Populierenlaan 9 t/m 13, 15 t/m 29 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Eikenlaan 34, 47 t/m 61 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Prunuslaan 39 t/m 69 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Populierenlaan 4, 6, 24 t/m 28 i.c.m. verduurzamen woningen

Rhenen Prunuslaan 52 t/m 58, 60, 60.1,  
62 t/m 66 i.c.m. verduurzamen woningen

Rhenen Eikenlaan 63 t/m 77 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Populierenlaan 8 t/m 22 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Prunuslaan 1 t/m 29, 29a i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Prunuslaan 2 t/m 8, 26 t/m 32 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Prunuslaan 31 t/m 37, 71 t/m 75 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Populierenlaan 2b i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Eikenlaan 36, 38 i.c.m. verduurzamen woningen
Rhenen Zuidwal 4 t/m 20a
Rhenen Dr. Wallerstraat 1 t/m 95
Rhenen Abcoudehof 2 t/m 28
Rhenen Dr. Stegemanhof 2 t/ 48

Rhenen Achterbergse-
straatweg 13 t/m 21C

Rhenen M.W. van de 
Waalstraat

10 t/m 22, 36 t/m 48,  
58 t/m 70, 76

Rhenen M.W. van de 
Waalstraat

24, 50, 52,72, 74,  
78, 11 t/m 33

Rhenen Rijnstraat 20, 22

Elst Driftweg 5 t/m 9, 13
Elst Driftweg 2 t/m 8
Elst Franseweg 36, 38
Elst Beatrixstraat 2 t/m 40 i.c.m. verduurzamen woningen

Elst Schoolweg 101 t/m 103, 107 t/m 111, 
106 t/m 114 i.c.m. verduurzamen woningen

Elst Schoolweg 64 t/m 76, 75 t/m 91
Elst Schoolweg 30 t/m 40
Elst Irenestraat 70 t/m 92
Elst Heideweg 74 t/m 162
Elst Larekamp 13 t/m 23, 14 t/m 30

Maarn Lindenlaan 14 t/m 24

Maarn Esdoornlaan 2, 4, 8, 12, 14, 18,  
24 t/m 32

Maarn Larikslaan 2, 6
Maarn Tromplaan 23, 27
Maarn Eikenlaan 44, 46, 48
Maarn Buurtsteeg 8, 12, 14, 16

Maarn J. van 
Wassenaerlaan 9 t/m 15, 19, 21

ANDER ONDERHOUD VAN ENIGE OMVANG IN 2019

Plaats Straat Huisnummer Opmerking
Rhenen Koningsstraat 3 t/m 13 Cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)
Rhenen Weversstraat 6 t/m 22 Cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Van 
Deventerstraat 1 t/m 25 Cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Julianastraat 1 t/ 27, 29 t/m 63 Verduurzamen woningen, voegwerk, cv-ketel 
vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Julianastraat 4, 8 t/m 62 Verduurzamen woningen, voegwerk, cv-ketel 
vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Eikenlaan 2/ t/m 12 Verduurzamen woningen, voegwerk, cv-ketel 
vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Berkenlaan 2 t/m 8, 7 t/m 17 Verduurzamen woningen, voegwerk, cv-ketel 
vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Meidoornlaan 2, 2.1, 4, 6, 8, 8.1, 
10 t/m 16

Verduurzamen woningen, voegwerk, cv-ketel 
vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Eikenlaan 23, 23.1, 25, 27, 29, 
29.1

Verduurzamen woningen, voegwerk, cv-ketel 
vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Eikenlaan 14, 16 Verduurzamen woningen, voegwerk
Rhenen Berkenlaan 19, 21 Verduurzamen woningen, voegwerk
Rhenen Meidoornlaan 1 t/m 11 Verduurzamen woningen, voegwerk

Rhenen Berkenlaan 10, 10.1, 23, 23.1, 
24, 24.1

Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Berkenlaan 12, 14, 20, 22, 28, 
30, 36, 38

Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Berkenlaan 16 t/ 18.1, 32 t/m 
34.1

Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Berkenlaan 25 t/m 35 Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Berkenlaan 26, 26.1, 37, 37.1, 
39, 39.1

Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Populierenlaan 5, 5.1, 7, 7.1 Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Eikenlaan 18 t/m 32, 31 t/m 
45

Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Populierenlaan 9 t/m 13, 15 t/m 
29

Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Eikenlaan 34, 47 t/m 61 Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, dakbedekking

Rhenen Prunuslaan 39 t/m 69 Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, dakbedekking

Rhenen Populierenlaan 4, 6, 24 t/m 28 Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, dakbedekking

Rhenen Prunuslaan 52 t/m 58, 60, 
60.1, 62 t/m 66

Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, dakbedekking, cv-ketel vervangen  
(15 jr. en ouder)

Rhenen Eikenlaan 63 t/m 77
Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, dakbedekking, cv-ketel vervangen  
(15 jr. en ouder)

Rhenen Populierenlaan 8 t/m 22
Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, dakbedekking, cv-ketel vervangen  
(15 jr. en ouder)

Rhenen Prunuslaan 1 t/m 29, 29a Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Prunuslaan 2 t/m 8, 26 t/m 32 Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Prunuslaan 31 t/m 37, 71 t/m 
75

Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Populierenlaan 2b Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Eikenlaan 36, 38 Verduurzamen woningen, renoveren douche/toilet, 
voegwerk, cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Dr. Wallerstraat 32 t/m 114 Voegwerk, reinigen schoorsteenkanalen
Rhenen Dr. Wallerstraat 1 t/m 95 Voegwerk, reinigen schoorsteenkanalen

Rhenen Van 
Bentheimhof 1 t/ m 76 Cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Rhenen Zandheuvel-
straat 1 t/m 17 Vervangen keukenblokken (ca. 20 jr. oud), 

mechanische ventilatie en reinigen kanalen

Rhenen Spitsbergerpad 2 t/m 18 Vervangen keukenblokken (ca. 20 jr. oud), 
mechanische ventilatie en reinigen kanalen

Rhenen Larikslaan 19 t/m 29
Vervangen keukenblokken (ca. 20 jr. oud), 
dakbedekking, mechanische ventilatie en  
reinigen kanalen

Rhenen Lijsterberg 32a t/m 32d
Vervangen keukenblokken (ca. 20 jr. oud), 
dakbedekking, mechanische ventilatie en  
reinigen kanalen

Rhenen Wilhelminahof 29 t/m 75 Vervangen keukenblokken (ca. 20 jr. oud)

Rhenen Achterberg-
sestraatweg 13 t/m 21c Vervangen keukenblokken (ca. 20 jr. oud),  

cv-ketel vervangen (15 jr. en ouder)

Elst Beatrixstraat 37 t/m 63, 52 t/m 
66 Verduurzamen woningen, voegwerk

Elst Schoolweg 86 t/m 104 Verduurzamen woningen, voegwerk

Amerongen De Spijlen 1 t/m 43 Liftinstallatie updaten
Ame rongen Bentinckhof 2 t/m 28 Liftinstallatie updaten
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PROJECTEN

Rhenam  
verduurzaamt
Weijman Vastgoed uit Veenendaal is gestart met het verduur-
zamen van woningen aan de Prunuslaan en Eikenlaan in 
Rhenen. En Aannemingsmaatschappij Bouman uit Rhenen  
is volop bezig aan de Beatrixstraat en Schoolweg in Elst. 
Beide pilotprojecten verlopen tot nu toe erg voorspoedig.  
De ervaringen die we daarmee opdoen, benutten we bij de 
woningen die we in het vervolgtraject gaan aanpakken. De 
komende zeven jaar investeert Rhenam ruim 20 miljoen euro 
in de verduurzaming van ongeveer 1.800 woningen. Naast 
een bijdrage aan de klimaatdoelen is vooral ook het beperken 
van de energielasten van onze huurders een belangrijk doel.

2019 wordt 
het jaar van 
De Linde
Het had wat voeten in de aarde 
maar inmiddels zijn we echt 
zover: de bestuurders van de 
gemeente Rhenen, Rhenam 
Wonen en QuaRijn hebben 
gezamenlijk besloten dat 
woonzorgcentrum De Linde in 
Achterberg er definitief gaat 
komen. Het archeologisch onder-
zoek is inmiddels afgerond en 
inmiddels zijn de laatste voor-
bereidende werkzaamheden 
gestart om in maart 2019 
daadwerkelijk te kunnen gaan 
bouwen. In De Linde komen  
24 studio’s voor ouderen met 
dementie, waar QuaRijn 24-uurs 
zorg gaat bieden. Aannemers-
bedrijf Van Driesten uit Hars-
kamp gaat het complex bouwen 
dat naar verwachting eind 2019 
kan worden opgeleverd.



Puzzel
Ook dit keer weer een leuke puzzel.  
U kunt uw oplossing sturen naar: 
Rhenam Wonen, Postbus 188, 3910 AD 
Rhenen, of mailen naar info@rhenam.nl. 
Inzenden kan tot 7 januari 2019.  
Onder de inzendingen verloten we een 
bloemenbon en een VVV cadeaubon. 

De oplossing van de vorige keer: 
Rotonde

WINNAARS
De bloemenbon is gewonnen in Rhenen 
en de VVV cadeaubon in Amerongen.
De winnaars hebben inmiddels bericht  
van ons ontvangen. Allebei van harte 
gefeliciteerd!
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Zweedse puzzel
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

© Sanders puzzelboeken
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A F T R A P O E R

Rudolph
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Colofon
Deurpost is een magazine voor  
de huurders van Rhenam Wonen. 
Het verschijnt driemaal per jaar in 
een oplage van 3.200 exemplaren.

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

Tekst- en beeldredactie
Communicabel, Veenendaal

Vormgeving en drukwerk
Okkerreclame, Veenendaal

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

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

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

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

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

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

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

Glasschade voor de huurders in 
Amerongen melden bij de Glaslijn
(0800) 020 50 50

Let op! Ons kantoor is gesloten op:
24 december 2018
31 december 2018
1 januari 2019


