100 jaar in beweging

HYGIËNISCHE WONINGEN
VOOR PERSONEN UIT DE
ARBEIDENDE KLASSE
“Zij beoogt hygiënisch ingerichte woningen, die voldoen aan de behoeften van een
in bescheiden financieele omstandigheden verkeerend gezin, te stichten, ten einde
deze aan personen uit de arbeidende klasse of daarmede gelijk te stellen personen te
verhuren.”
Een citaat uit de oprichtingsakte van de Woningstichting Rhenen dat in mooi Oudhollands illustreert hoe de sociale woningbouw in Rhenen en ook in Elst en
Amerongen begon. Welgestelde inwoners grepen de mogelijkheid van overheidssteun aan om huurwoningen te bouwen voor gezinnen met de laagste inkomens.
In Elst gebeurde dat aan de Rijksstraatweg. Daar vonden 8 gezinnen een mooi
onderkomen in 4 nieuwe dubbele woonhuizen. Het huurcontract uit december 1919
vermeldt dat “de huur is aangegaan voor den tijd van een week voor een som van
twee gulden en zestig cent per week.” In Amerongen bleek een bouwplan voor 36
woningen financieel niet haalbaar. Uiteindelijk werden er aan de Prins Bernhardlaan
12 woningen gebouwd. De huur lag met 2 gulden per week net iets lager dan in Elst.
Tien jaar later werden aan de overkant van de straat nog eens 12 woningen gebouwd.
In Rhenen werd met afstand het grootste plan gerealiseerd: tuindorp Vreewijk met
in eerste instantie 56 woningen aan de Domineesbergweg. Het Rijk hielp met een
voorschot: in augustus 1919 werd een bedrag van 288.300 gulden overgemaakt op de
rekening van de gemeente.
De wereldwijde economische crisis van de jaren 30 maakte aan alle ontwikkelplannen
rigoureus een eind. In Rhenen duurde het tot 1936 voor Vreewijk een vervolg kreeg
met 26 woningen aan de andere kant van de Domineesbergweg. In Amerongen werd
pas vanaf 1948 weer gebouwd: 60 woningen in 6 jaar tijd. Het was een voorlopig
einde voor de rol van de corporaties. De stichtingen in Rhenen en Elst gingen op in het
gemeentelijk woningbedrijf Rhenen. De woningbouwvereniging Amerongen bleef
bestaan maar ook daar werd het ontwikkelen van sociale woningbouw tijdelijk een
gemeentetaak.
Meer informatie over het jubileumjaar van Rhenam Wonen vindt u op onze website:
www.rhenam.nl.
Foto:Prins Bernhardlaan Amerongen, ca. 1930, met rechts tabaksakkers (collectie RHC
Zuidoost Utrecht)
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