100 jaar in beweging

EEN NIEUWE
CORPORATIE VOOR
RHENEN EN AMERONGEN
Op 1 januari 1994 werden de woningcorporaties in Nederland
verzelfstandigd. Niet lang daarna kreeg de Nederlandse economie
de wind flink in de zeilen. Overal in het land werd volop gebouwd
en ontwikkeld, ook in Rhenen en Amerongen.
Tot in 2007 de stagnerende huizenmarkt en zogenoemde
‘rommelhypotheken’ de financiële instellingen in de Verenigde Staten
ernstig in de problemen brachten. De jaren daarna trokken die het
internationale financiële systeem met zich mee de afgrond in.
De Nederlandse economie kwam als gevolg van de kredietcrisis in
een flinke recessie terecht.
De Rhenense Woningstichting maakte een pas op de plaats,
maar stond er financieel uitstekend voor. In Amerongen bracht
de ontwikkeling van multifunctioneel centrum Allemanswaard de
corporatie in zwaar weer. Door de ernstige crisis stegen de kosten
en werden verhuur en verkoop veel moeilijker dan verwacht.
Op zoek naar oplossingen vonden de corporaties in Amerongen en
Rhenen elkaar en maakten van de nood een deugd: een win-win
situatie. Martijn Rink, de toenmalig directeur-bestuurder van de
Rhenense Woningstichting, verwoordde het als volgt: “Amerongen
ligt naast Elst waar wij al een vergelijkbaar woningaanbod hebben.
Wij zijn financieel heel sterk, Woningstichting Amerongen is goed in
het samenwerken met andere maatschappelijke instellingen. En ook
qua organisatie passen we goed bij elkaar. We kunnen elkaar in alle
opzichten versterken.”
Op 1 januari 2016 was de fusie een feit. Rhenam Wonen werd de
naam van de nieuwe corporatie. In de afgelopen jaren groeiden
de beide organisaties naar elkaar toe en ontstond een stevige en
gezonde woningstichting voor huurders van zo’n 2.500 woningen
in Rhenen, Achterberg, Elst en Amerongen. Gezamenlijk vieren we
dit jaar dat honderd jaar geleden de sociale woningbouw in onze
gemeenten ontstond.
Maar achterom kijken doen we niet te lang. Onder aanvoering van
onze nieuwe directeur bestuurder Pieter Thoben, die op 1 oktober
2019 het stokje van Martijn Rink heeft overgenomen, stappen we
met een frisse blik de toekomst in.
Meer informatie over het jubileumjaar van Rhenam Wonen
vindt u op onze website: www.rhenam.nl.
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