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100 jaar in beweging

1994: EEN NIEUWE START 
VOOR DE WONINGCORPORATIES
“Bij dezen doen wij u toekomen een afschrift van het Koninklijk Besluit van 14 juni 
1939, Nr. 15, betreffende intrekking van de toelating, overeenkomstig de Woningwet 
van 1. De stichting “Elster Woningbouw” te Elst (Rh.); 2. De stichting “Woningstichting 
Rhenen” te Rhenen.”

Met deze korte brieftekst bevestigden Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Rhenen de opheffing van de twee woningstichtingen. De taken van 
beide organisaties werden voor lange tijd overgenomen door het gemeentelijk 
woningbedrijf. Daaraan kwam een einde toen het kabinet Lubbers III (1989- 1994) 
werd geconfronteerd met een volkshuisvestingssector, die door verplichtingen uit 
het verleden enorm duur was geworden. Staatssecretaris van volkshuisvesting 
Enneüs Heerma kwam in 1992 met een nieuwe Woningwet en vond een oplossing
 in verzelfstandiging van de woningcorporaties. 

En daarmee verscheen de woningcorporatie in Rhenen opnieuw op het toneel, 
ditmaal onder de naam Rhenense Woningstichting. In Elst werd geen nieuwe 
corporatie opgericht; vanuit Rhenen werden ook Elst en Achterberg bediend. De 
gemeente Rhenen koos nadrukkelijk voor continuïteit. Eep van Dijk, die sinds 
1972 manager was van het gemeentelijk woningbouwbedrijf, werd de nieuwe 
directeur-bestuurder. Hij nam een aantal medewerkers met zich mee naar de 
nieuwe corporatie. Onder hen de huidige interim-bestuurder en manager Wonen en 
Vastgoed van Rhenam Wonen, Rien Lodder. Hij was in 1978 in dienst gekomen van 
het gemeentelijk woningbedrijf. Twee mensen met een indrukwekkende loopbaan 
dus: ruim 40 jaar in dienst van de volkshuisvesting.

Het was aan hen de kersverse corporatie te ontwikkelen tot een maatschappelijke 
onderneming. Op 1 januari 1994 werden de woningcorporaties officieel 
verzelfstandigd. De overheid beperkte zich tot het houden van toezicht. De Rhenense 
Woningstichting opende een nieuw pand aan het Binnenhof in Rhenen. Het pand dat 
dit jaar dus al 25 jaar de thuisbasis is van de sociale woningbouw in Rhenen.

Meer informatie over het jubileumjaar van Rhenam Wonen 
vindt u op onze website:
www.rhenam.nl.
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