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Maar daarmee waren we er niet. Hoe 
we ook rekenden: financieel bleek het 
project niet haalbaar. Nieuwe eisen, 
onder meer op het gebied van energie-
zuinigheid, maakten het duurder dan 
verwacht. Maar een goed plan geven 
we niet zomaar op. Na een nieuwe 
bezuinigingsronde, zonder de kwaliteit 
van de woningen geweld aan te doen, 
staan nu alle lichten op groen. We gaan 
bouwen en als alles volgens plan 
verloopt, kunnen we medio volgend 
jaar de woningen opleveren.

Bouwen doen we al zo’n twee jaar rond 
de Domineesbergweg en het is bijna zover 
dat we daar ook fase 2 van het compleet 
vernieuwde tuindorp Vreewijk kunnen 
opleveren. In totaal hebben we er dan 82 
nieuwe woningen ontwikkeld waarvan 
er 70 worden verhuurd en 12 verkocht. 
De vernieuwing van Vreewijk - het in 
oude glorie herstellen van een wijk met 
karakter - was niet alleen voor Rhenam 
een bijzonder project, dat is het voor heel 
Rhenen. In de jaren ‘20 van de vorige eeuw 
zijn er in Nederland zo’n 100 tuindorpen 

gebouwd. Rhenen heeft daar één van 
en daar mogen we trots op zijn. 

Maar de wijk ging er steeds verder op 
achteruit. Renovatie was geen haalbare 
kaart en daarom besloten we, samen 
met de gemeente Rhenen, Vreewijk 
compleet opnieuw op te bouwen. Aan 
de hand van de ontwerpen van weleer 
maar met de mogelijkheden, middelen 
en materialen van nu. Dat we de wijk nu 
weer zo mooi kunnen teruggeven aan de 
stad willen we dan ook met heel Rhenen 
vieren. Dat doen we op woensdag 29 
november, op en rond de Domineesberg-
weg, met een feest dat helemaal past bij 
het historische karakter van Vreewijk: 
een Oudhollands winterfeest.

Ten slotte nog een verbouwing in eigen 
huis. Na de fusie tussen de woning-
stichtingen van Rhenen en Amerongen 
werd snel duidelijk dat we in ons kantoor 
in Rhenen ruimte tekort kwamen. 
Gelukkig biedt ons eigen terrein genoeg 
ruimte om het kantoor uit te breiden. 
Om de verbouwing mogelijk te maken, 
zijn de directie, staf en onze afdeling 
financiën tijdelijk verhuisd naar  
Allemanswaard in Amerongen. De publieks- 
diensten zijn gewoon in Rhenen gebleven. 
Tegen het einde van het jaar moet de 
verbouwing zijn afgerond en kunnen 
we u vanuit ons vernieuwde kantoor  
in Rhenen nog beter van dienst zijn.

Misschien weet u het nog: bijna drie jaar geleden 
berichtten we voor het eerst over onze plannen voor 
dertien nieuwe seniorenwoningen in Elst. Onder het 
motto ‘het huis van je leven’ peilden we eerst de 
belangstelling voor deze levensloopbestendige 
woningen en die belangstelling bleek groot.

Bouwen,  
verbouwen  
en vieren



Het kan een onaangename verrassing 
zijn: u levert uw huis op en de opzichter 
van Rhenam vertelt u dat u de aange-
bouwde carport nog wel moet verwij-
deren of de doorgebroken muur moet 
terugplaatsen. En het komt vaker voor 
dan u denkt. Bijkeukens, schuren, 
volières die zijn aangebouwd, muren of 
kozijnen die zijn verwijderd, noem maar 
op. Vaak zijn huurders er zo aan 
gewend dat ze er niet meer bij stilstaan. 
Ze worden ermee geconfronteerd als ze 
gaan verhuizen of erger nog, bij het 
overlijden van een familielid dat huurde 
van Rhenam. Nabestaanden worden 
dan in een heel verdrietige periode 
geconfronteerd met extra werk en vaak 
veel extra kosten.

Heeft u dus bouw- of verbouwplannen 
in of rond uw huurwoning, neem dan 
contact op met Gerdo ter Burg, de 

opzichter van Rhenam wonen. Hij kan u  
goed adviseren en precies aangeven 
wat wel mag en wat niet en welke 
voorzieningen u al dan niet bij uw vertrek 
moet verwijderen. Heeft u eerder al 
verbouwd of aangebouwd en wilt u 

weten waarmee u rekening moet houden 
bij een eventueel vertrek? Ook dan kan 
Gerdo u daar volledig over informeren. 

Meer weten? Neem contact op via  
0317 - 68 32 00 of info@rhenam.nl.

Ook handig: op onze website vindt u een groot aantal kluswijzers. Hierin leest u precies aan welke kwaliteitseisen de klus moet 
voldoen en waarmee u rekening moet houden als u gaat verhuizen. De pdf-documenten kunt u gratis downloaden via  
rhenam.nl/dit-zijn-wij/documenten/brochures. De volgende kluswijzers staan voor u klaar:

Kluswijzer 1 Dakramen
Kluswijzer 2 Schuttingen
Kluswijzer 3 Scheidingswanden
Kluswijzer 4 Sanitair
Kluswijzer 5 Keukens
Kluswijzer 6 Inbraakpreventie
Kluswijzer 7 Elektriciteit
Kluswijzer 8 Vloeren wanden en plafonds
Kluswijzer 9 Wanden
Kluswijzer 10 Binnendeuren
Kluswijzer 11 Dubbelglas

Pas op met verbouwen en aanbouwen

Kluswijzers op rhenam.nl

Of u nou een woning huurt of koopt: uw huis maakt u natuurlijk graag helemaal naar uw 
eigen wensen. En gelukkig kan en mag dat ook. Maar let op: als u een huurhuis verlaat, moet 
u het opleveren in de staat waarin u het ooit hebt gekregen, of in de staat die u met de ver-
huurder hebt afgesproken. Zelf aangebrachte voorzieningen die niet aan wet- en regelgeving 
voldoen, moet u ook zelf weer verwijderen. En de kosten daarvan vallen vaak flink tegen.
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DAKRAAM AANBRENGEN

U wilt graag direct daglicht op uw hobbyzolder, meer ventilatie voor de vliering of een beter 

uitzicht vanuit de bovenste logeerkamer. Al deze wensen kunt u realiseren door het plaatsen 

van een dakraam.

Aan welke kwaliteitseisen moet de klus 

voldoen?

Voor het aanbrengen van een dakraam gelden 

de volgende kwaliteitseisen:

a.  Bouwkundige en/of veiligheidstechnische 

aspecten

1.  De onderzijde van het dakraam mag niet 

lager dan 100 cm boven de vloer worden 

aangebracht.

2.  De afmeting van het glasoppervlak is 

afhankelijk van het vloeroppervlak van het 

vertrek. De technisch medewerker van 

Rhenam Wonen kan u hierover informeren.

3.  De dakpannen moeten goed worden 

teruggelegd om lekkage te voorkomen.

4.  Indien er dakisolatie aanwezig is, moet u 

ervoor zorgen dat er na het aanbrengen 

van het dakraam nog steeds sprake is van 

goede isolatie. Dit is belangrijk in verband 

met mogelijke condensvorming.

5.  In principe heeft u voor het plaatsen van 

een dakraam geen vergunning van de 

gemeente nodig, tenzij er constructieve 

delen worden veranderd. Indien u hierover 

vragen heeft, kunt u zich laten informeren 

bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

van de gemeente.

6.  Het plaatsen van een dakraam is niet 

eenvoudig. Als het dakraam niet vakkundig 

wordt aangebracht, kan dit grote gevolgen 

hebben voor de bouwkundige constructie. 

Hiermee kan ook uw veiligheid in gevaar 

komen. Indien u twijfelt over de klus, kunt 

u beter een erkende aannemer inschakelen.

b. Onderhoudstechnische eisen

U bent zelf verantwoordelijk voor het onder-

houd en eventuele lekkages aan het dakraam.

c. Verhuurtechnische eisen

Indien u met toestemming en goedkeuring van

Rhenam Wonen het dakraam plaatst, valt het 

glas onder de glasverzekering.

d. Aanbevolen materialen:

Wij adviseren u om dakramen van het merk

Velux te gebruiken.

Wat als u gaat verhuizen?

Een dakraam mag - mits in goede staat -  

achterblijven in de woning als u gaat verhuizen. 

Wij zullen samen met u bekijken of de zelf 

aangebrachte voorziening nog steeds voldoet 

aan de eisen die wij daaraan stellen. Er mag 

bijvoorbeeld geen lekkage zijn, en de onder-

houdstoestand van het raam moet in orde zijn.

Wat komt er allemaal bij kijken?

In vrijwel ieder schuin dak is een dakraam aan 

te brengen. Dakramen bestaan uit een kozijn, 

dat aan de buitenkant van het dak wordt 

gemonteerd, en een ruit in een scharnierend 

frame. Het kozijn bestaat uit hout, kunststof, 

staal of aluminium. Het raam en het kozijn zijn 

afgedicht door middel van elastische profielen 

of borstelstroken. De bijgeleverde gootstukken 

zorgen voor een waterdichte aansluiting op 

het dak, waarbij het onderste gootstuk 

meestal voorzien is van een loodslab.

De ramen zijn in diverse uitvoeringen verkrijg-

baar. De verschillen betreffen voornamelijk de 

ophanging en bewegingsmogelijkheid van het 

glasgedeelte. De meest gebruikte typen zijn 

het uitzetraam, het tuimelraam, het uitzet-

tuimelraam, het uitzetdraairaam en het 

uitzetschuifraam. Sommige typen kunnen 

boven of naast elkaar worden geplaatst. 

Daarnaast zijn er ook kant-en-klare dakramen 

verkrijgbaar. Deze kunt u van binnenuit monteren. 

Voor elk type zijn de basishandelingen in grote 

lijnen hetzelfde.

Gereedschap

Het gereedschap dat u nodig heeft voor deze 

klus is: rolmaat, decoupeerzaag, handzaag, 

schroevendraaier, rubberen hamer, gewone 

hamer en indien mogelijk een slijpschijf. 

Voordat u hieraan begint, is het  

belangrijk dat u toestemming heeft 

van Rhenam Wonen. Deze toestem-

ming kunt u aanvragen met het speci-

ale aanvraagformulier. Bij dit formulier 

ontvangt u dan tevens de spelregels 

die Rhenam Wonen hanteert voor klus-

sen aan de woning. Deze spel regels 

hebben betrekking op de bouwtechni-

sche staat, netheid, de veiligheid, het 

onderhoud en de verhuurbaarheid. Be-

halve het volgen van de spelregels, is 

het ook belangrijk dat uw klus voldoet 

aan de geldende kwaliteitseisen. Wel-

ke dat zijn, leest u in deze klussenwij-

zer. Ook geven wij u alvast een prakti-

sche handleiding die u kunt gebruiken 

bij de voorbereiding en de uitvoering 

van de klus. Zo heeft u van tevoren 

een goed overzicht van de werkzaam-

heden zodat u weet waar u allemaal 

aan moet denken.

Rhenam Wonen

Postbus 188

3910 AD  Rhenen

0317 68 32 00

 
Rhenen

Binnenhof 9

3911 NP Rhenen

ma t/m do 08.30 - 12.30 uur

13.30 - 16.30 uur

vr 08.30 - 12.30 uur

 
Amerongen

Allemanswaard 51

3958 KA Amerongen

ma t/m vr 09.00 - 12.00 uur

 
info@rhenam.nl

www.rhenam.nl
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SCHUTTINGEN OF ANDERE  
TUINAFSCHEIDINGEN
U wilt graag meer privacy in uw tuin. Misschien een fraaier hekwerk rondom. Of die gammele 
schutting is nodig aan vervanging toe. Bij bouwmarkten of tuincentra zijn schuttingen en 
andere tuinafscheidingen in allerlei uitvoeringen verkrijgbaar.

Aan welke kwaliteitseisen moet de klus 
voldoen?
Voor het plaatsen van een schutting of andere 
tuinafscheiding gelden de volgende kwaliteits
eisen:

a.  Bouwkundige en/of veiligheidstechnische 
aspecten

1.    De maximale hoogte is afhankelijk van de 
gemeentelijke bouwverordening. In 
principe is dit 2 meter voor de achterkant 
en 1 meter voor de voorkant van de 
woning.

2.     Bij plaatsing op de rooilijn is toestemming
nodig van de aangrenzende buren. Indien u 
deze toestemming niet krijgt, moet u de 
schutting binnen de rooilijn plaatsen. Een 
haag moet u volgens het burenrecht in dit 
geval minimaal 50 centimeter van de 
erfgrens plaatsen.

3.  De schutting moet goed gefundeerd zijn. 
Dit betekent dat de palen ten minste  
60 centimeter in de grond moeten zitten.

4.  De bevestiging van de schutting mag niet 
aan het kozijnhout worden vastgezet.

5.  Het hout moet geïmpregneerd zijn met een 
verduurzamingsmiddel. Dit voorkomt 
houtrot. Voor hardhout geldt dit niet.

b. Onderhoudstechnische eisen
1.  Het onderhouden (schilderen) van  

de houten erfafscheiding moet u zelf 
uitvoeren.

2.  Een haagbeplanting moet u zelf regelmatig 
snoeien en bemesten, zodat er geen hinder 
ontstaat bij uw naaste bewoners.

c.  Verhuurtechnische eisen
  De kleur van de schutting moet passen in 

de omgeving en moet in overleg met uw 
buren worden bepaald.

d. Aanbevolen materialen
1.  Het hout moet een KOMO keurmerk 

hebben. Hiermee wordt aangeduid dat het 
hout is verduurzaamd. Indien u hardhouten 
palen toepast raden wij u de soorten 
Azobe of Bankirai aan.

2.  Als u een haagbeplanting toepast, kan dit 
goed met de volgende soorten: Cupresso
cyparis leylandu, Berberis, Prunis lauroce
rases, Ligustrum, Crotaegus monogripra 
(meidoorn) en Taxus baccata.

3.  Vanuit milieutechnisch oogpunt verzoeken 
wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van 
milieuvriendelijke materialen: liever geen 
hardhout maar verduurzaamd hout, high 
solid verf of verf op waterbasis. 

Wat als u gaat verhuizen? 
U kunt gebruik maken van uw wegbreekrecht 
en de schutting meenemen naar uw nieuwe 
woning. Als u hem liever achterlaat, dan 
bekijken we eerst samen met u of u de zelf 
aangebrachte voorzieningen volgens de 
spelregels en kwaliteitseisen heeft aangebracht. 
Rhenam Wonen neemt echter nooit schuttingen 
en tuinafscheidingen over.

Wanneer Rhenam Wonen bepaalt dat de 
schutting niet mag blijven staan, zult u deze 
moeten verwijderen. Wanneer de schutting 
mag blijven staan en de nieuwe huurder heeft 
er belangstelling voor, dan gaat Rhenam 
Wonen een overeenkomst met de nieuwe 
huurder aan. De nieuwe huurder wordt dan 
zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Ook 
het wegbreekrecht gaat dan op hem over. 
Doorgaans wordt dit in het aanvraagstadium 
van de klus al met u besproken. Natuurlijk kunt 
u hierover ook zelf contact met ons opnemen.

Wat komt er allemaal bij kijken?
Gereedschappen
Het gereedschap voor het plaatsen van een 
schutting of een andere tuinafscheiding 
bestaat uit:
meetlint, waterpas, touw, schep, grote houten 

Voordat u hieraan begint, is het  
belangrijk dat u toestemming heeft 
van Rhenam Wonen. Deze toestem-
ming kunt u aanvragen met het speci-
ale aanvraagformulier. Bij dit formulier 
ontvangt u dan tevens de spelregels 
die Rhenam Wonen hanteert voor klus-
sen aan de woning. Deze spel regels 
hebben betrekking op de bouwtechni-
sche staat, netheid, de veiligheid, het 
onderhoud en de verhuurbaarheid. Be-
halve het volgen van de spelregels, is 
het ook belangrijk dat uw klus voldoet 
aan de geldende kwaliteitseisen. Wel-
ke dat zijn, leest u in deze klussenwij-
zer. Ook geven wij u alvast een prakti-
sche handleiding die u kunt gebruiken 
bij de voorbereiding en de uitvoering 
van de klus. Zo heeft u van tevoren 
een goed overzicht van de werkzaam-
heden zodat u weet waar u allemaal 
aan moet denken.

Rhenam Wonen
Postbus 188
3910 AD  Rhenen
0317 68 32 00
 
Rhenen
Binnenhof 9
3911 NP Rhenen
ma t/m do 08.30 - 12.30 uur
13.30 - 16.30 uur
vr 08.30 - 12.30 uur
 
Amerongen
Allemanswaard 51
3958 KA Amerongen
ma t/m vr 09.00 - 12.00 uur
 
info@rhenam.nl
www.rhenam.nl
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SCHEIDINGSWANDENEen extra kinderkamer, de zolder in tweeën delen of een aparte werk- of hobbyhoek in de 

huiskamer. Hiervoor is een niet dragende scheidingswand de oplossing.
Aan welke kwaliteitseisen moet de klus 
voldoen?
Voor het plaatsen of verwijderen van een 
scheidingswand gelden de volgende 
kwaliteits eisen:

a.   Bouwkundige en/of veiligheidstechnische 
aspecten

1.  Wanden die een dragende functie hebben, 
mogen in principe niet worden verwijderd. 
De technisch medewerker geeft u hierover 
graag nadere informatie.2.  Als er in de wand gas-, water- of elektri-

sche leidingen of leidingen van andere 
installaties opgenomen moeten worden, 
moet dit deskundig worden aangelegd of 
verlegd.

3.  De wand moet haaks op een andere muur 
en loodrecht op het plafond staan.

4.  De wand moet goed verankerd zijn in de 
vloer en het plafond.

b.  Onderhoudstechnische eisen  De wand en het plafond moeten netjes 
worden afgewerkt, in goede harmonie met 
de overige afwerking.

c. Verhuurtechnische eisen1.  De wand mag niet worden verwijderd als 
er sprake is van een scheidingswand 
tussen een ‘natte’ ruimte (badkamer, toilet) 
en een verblijfsruimte.2.  Er mag geen vertrek ontstaan waar geen 

daglicht binnen kan komen.3.  Er mag geen verblijfsruimte ontstaan die 
kleiner is dan 6 vierkante meter.

4.  De toegangsdeur van de woning en/of 
toilet mag niet rechtstreeks op een verblijfsruimte uitkomen.5.  De wand tussen de keuken en de woonka-

mer - die overigens meestal een dragende 
functie heeft - mag niet worden verwijderd 
als u open verbrandingstoestellen (kachel/
geiser) in de woning heeft staan in combinatie met mechanische ventilatie.

6.  Rhenam Wonen behoudt het recht tijdelijke 
toestemming of geen toestemming te 

geven voor het verwijderen of plaatsen 
van scheidingswanden, ook al voldoet u 
aan de technische voorwaarden. Als wij 
dat doen, brengen wij u hiervan schriftelijk 
op de hoogte. In die brief vertellen wij u de 
reden van onze weigering. Vaak liggen 
hieraan verhuurtechnische eisen ten 
grondslag.

d.  Aanbevolen en verboden materialen
  We raden u aan om voor de wand gasbe-

tonblokken, gipsblokken of gipskartonpla-
ten op een raamwerk van hout of speciale 
stalen U-profielen te gebruiken. Het is niet 
toegestaan om de volgende materialen toe 
te passen: spaanplaat, polystyreenplaat, 
houtwolcementplaat, asbesthoudende 
plaat of kunststof schroten.

Wat als u gaat verhuizen?In dat geval wordt samen met u bekeken of de 
zelf aangebrachte voorzieningen nog voldoen 
aan de kwaliteitseisen. Vervolgens bekijkt 
Rhenam Wonen of we de voorzieningen van u 
overnemen. Doorgaans wordt dit in het 
aanvraagstadium van de klus al met u bespro-
ken. Natuurlijk kunt u hierover ook zelf contact 
met ons opnemen.

Wat komt er allemaal bij kijken?
Materiaal
Er zijn 3 soorten materialen waarmee u een 
scheidingswand kunt maken:1. een houten wand met gipskartonplaten;

2. gipsblokken;3. gasbetonblokken.
Gipskartonplaten worden tegen beide zijden 
van een houten of metalen raamwerk ge-
schroefd. Ze zijn vlak, maatvast, brandveilig, 
geluidsisolerend en vooral geschikt voor droge 
ruimtes. Een wand van gips- of gasbetonblok-
ken is massief en iets zwaarder, maar door-
gaans op elke vloer te plaatsen. De wand 
wordt gelijmd en is stevig genoeg om bijvoor-
beeld een wastafel aan te bevestigen.

Voordat u hieraan begint, is het  
belangrijk dat u toestemming heeft 
van Rhenam Wonen. Deze toestem-
ming kunt u aanvragen met het speci-
ale aanvraagformulier. Bij dit formulier 
ontvangt u dan tevens de spelregels 
die Rhenam Wonen hanteert voor klus-
sen aan de woning. Deze spel regels 
hebben betrekking op de bouwtechni-
sche staat, netheid, de veiligheid, het 
onderhoud en de verhuurbaarheid. Be-
halve het volgen van de spelregels, is 
het ook belangrijk dat uw klus voldoet 
aan de geldende kwaliteitseisen. Wel-
ke dat zijn, leest u in deze klussenwij-
zer. Ook geven wij u alvast een prakti-
sche handleiding die u kunt gebruiken 
bij de voorbereiding en de uitvoering 
van de klus. Zo heeft u van tevoren 
een goed overzicht van de werkzaam-
heden zodat u weet waar u allemaal 
aan moet denken.

Rhenam WonenPostbus 188
3910 AD  Rhenen0317 68 32 00 

Rhenen
Binnenhof 9
3911 NP Rhenenma t/m do 08.30 - 12.30 uur13.30 - 16.30 uurvr 08.30 - 12.30 uur 

Amerongen
Allemanswaard 513958 KA Amerongenma t/m vr 09.00 - 12.00 uur 

info@rhenam.nlwww.rhenam.nl
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Schulphulpmaatje
Vorig jaar lieten we u in het septembernummer van Deurpost 
kennismaken met de afdeling Rhenen van de vereniging 
SchuldHulpMaatje. De medewerkers van Schuldhulpmaatje 
bieden praktische hulp aan mensen die schulden hebben. Niet 
door schulden te saneren maar door te coachen en te 
begeleiden. Een team van 17 vrijwilligers is hiervoor opgeleid.  

Op de website uitdeschulden.nu kunnen zowel mensen die 
schuldhulp nodig hebben als mensen die vrijwilliger willen 
worden meer informatie vinden en zich aanmelden. U kunt 
ook rechtstreeks contact opnemen met Schuldhulpmaatje 
Rhenen door te mailen naar akvdstaaij@kliksafe.nl.

Bouwen  
aan ’t Bosje
Het is bijna zover! In december gaan we 
een start maken met de bouw van 
dertien levensloopbestendige senioren-
woningen aan ’t Bosje in Elst. Het is alweer drie jaar geleden dat we onder inwoners 
van Elst en omstreken de belangstelling peilden voor dergelijke woningen en die 
bleek ruimschoots aanwezig. 

De afgelopen jaren hebben we nodig gehad om een financieel haalbaar plan te 
ontwikkelen en daarin zijn we geslaagd. De bedoeling is dat Bouwbedrijf Van Driesten 
uit Harskamp nog voor de kerst start met de bouw van de eerste woningen.  
Halverwege 2018 moeten die dan worden opgeleverd. In de komende tijd zullen  
we hierover uitgebreid communiceren via de lokale pers en natuurlijk via Deurpost.

Rhenam 
breidt uit
De fusie, begin vorig jaar, tussen de Rhenense Woningstich-
ting en Woningstichting Amerongen bracht met zich mee dat 
onze organisatie groeide. Het zal dan ook niemand verbazen 
dat we het afgelopen jaar regelmatig ruimte tekort kwamen 
in ons kantoor aan het Binnenhof in Rhenen. De komende 
maanden gaan we daarom verbouwen om meer ruimte voor 
onze medewerkers en onze gasten te creëren. Hiervoor 

hebben we onze backoffice - directie, staf en financiën -  
tijdelijk onder gebracht in Allemanswaard in Amerongen.  
Onze frontoffice - de diensten waar u als huurder mee te 
maken heeft - blijft gewoon in Rhenen. 

Maar, om de veiligheid van bezoekers te waarborgen, is de 
voordeur preventief afgesloten. Als u aanbelt, en de veiligheid 
laat het toe, dan doen we natuurlijk graag voor u open. 
Handiger nog is vooraf even te bellen voor een afspraak.  
Dan kunnen we ook nog rekening houden met eventueel 
lawaai en andere onrust die de verbouwing met zich  
meebrengt. U kunt ons tijdens kantoortijden bereiken op  
0317 - 68 32 00.

Nieuwe  
eengezins-
woningen  
in Overberg?
In de vorige Deurpost meldden 
we dat adviesbureau Companen 
bezig was met een onderzoek 
naar de behoefte aan nieuwe 
eengezinswoningen in Overberg. 
Plannen daarvoor zijn er al  
enige tijd en er ligt zelfs al een 
definitief ontwerp. Maar voor  
we een omgevingsvergunning 
aanvragen, willen we eerst 
zeker weten dat er voldoende 
belangstelling is voor deze 
woningen. Het onderzoek is kort 
geleden afgerond. We gaan dat 
nu bespreken met de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug en besluiten 
naar aanleiding daarvan of we 
kunnen gaan bouwen.



PROJECTEN

Woonzorgcentrum De Linde: 
haalbaar of niet?
Duurzaamheid heeft Rhenam Wonen hoog in het vaandel. In de voorjaarseditie van Deurpost schreven we al over onze plannen 
om de komende jaren een groot deel van ons woningbezit energiezuiniger te maken. Maar soms kunnen nieuwe eisen op het 
gebied van duurzaamheid ook roet in het eten gooien van een lopend project. Voor het nieuw te bouwen woonzorgcentrum  
De Linde in Achterberg hebben we inmiddels een definitief ontwerp. Maar toen we dat aan de hand van de nieuwe eisen 
doorrekenden, bleek het duurder dan wat we na het voorlopig ontwerp hadden berekend. Maar daar laten we het niet bij zitten.

We hebben nu gekozen voor een andere manier van aanbesteden:  
drie bedrijven maken op basis van het ontwerp een zo scherp mogelijke 
offerte. Daarbij mogen zij zelf voorstellen doen voor het materiaal-
gebruik, want mogelijk zien zij daarmee kansen om flink te besparen.  
Als één van de bedrijven aan de prijs kan komen die wij na het voorlopig 
ontwerp hadden berekend, dan is het project haalbaar. Lukt dat niet,  
dan gaan we op zoek naar andere mogelijkheden. Wordt vervolgd dus!

Oude apotheek wordt  
beschermde woonvorm
In de oude apotheek op de hoek van de Koningin Wilhelminaweg (N225) en de 
Imminkstraat in Amerongen zijn al drie appartementen waar mensen met autisme 
beschermd wonen. Zij worden begeleid door Styx Coaching & Training. De komende 
tijd komen er in de apotheek nog vijf van die appartementen bij. De voorbereidin-
gen zijn inmiddels in volle gang en aannemings maatschappij J. Bouman uit Rhenen 
verwacht de appartementen in mei 2018 op te kunnen leveren.

In elke editie van 
Deurpost houden 
wij u op de hoogte 
van onze lopende 
projecten. Op deze 
pagina’s de actuele 
stand van zaken. 
Kijk voor meer 
informatie op 
www.rhenam.nl

5
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Oudhollands winterfeest  
bij opening Vreewijk
Op woensdag 29 november is het feest in Rhenen. Die dag vieren we dat tuindorp Vreewijk 
volledig in oude glorie is hersteld. In mei 2017 luidden sloophamers de vernieuwing in en  
het moment nadert dat ook de laatste nieuwe steen kan worden gelegd. De bescheiden 
arbeiderswijk, die in de afgelopen jaren steeds verder achteruit ging, is dan weer het trotse 
tuindorp van weleer. En dat willen we met u vieren en met alle inwoners van Rhenen. 

Tuindorpen ontstonden in Nederland 
ongeveer een eeuw geleden. Kort na de 
Eerste Wereldoorlog zijn er in ons land 
zo’n 100 tuindorpen gebouwd. Bedoeld 
om de vele arbeiders - die als gevolg 
van de snel groeiende industrie naar de 
steden trokken - goede huisvesting te 
kunnen bieden. Die arbeiders leefden 
daarvoor vaak in erbarmelijke omstan-
digheden. De tuindorpen boden hen dan 
ook - zeker voor die tijd - ongekende 
luxe. Maar honderd jaar later konden 
we zelfs met een grootscheepse 
renovatie niet meer aan de kwaliteits-
eisen van de huidige tijd voldoen. 
Daarom besloten we Vreewijk compleet 
nieuw op te bouwen.

OUDHOLLANDS WINTERFEEST
Maar wie de foto’s van vroeger 
vergelijkt met de nieuwbouw van nu, 
zal met verbazing zien hoe treffend  
die vergelijking is. De architect is er  
- aan de hand van de oorspronkelijke 
bouwtekeningen - bijzonder goed in 
geslaagd nieuwe, ruime woningen te 
ontwerpen, die nog steeds de sfeer 
ademen van het karakteristieke 
tuindorp. Tot in de kleinste details is het 
oude Vreewijk herkenbaar. Een perfect 

decor voor een Oudhollands winter-
feest. Want dat is het thema van de 
festiviteiten waarmee we het ver-
nieuwde Vreewijk op 29 november 
officieel gaan openen. 

DICKENS-SFEER
Met de medewerking van heel veel 
vrijwilligers en de organisatie van de 
stichting Cuneradag wordt het echt een 
feest van en voor iedereen in Rhenen. 
Een feest in een sfeer die we misschien 
het best kennen uit films als Pietje Bell, 

Kruimeltje en A Christmas Carol, naar 
het boek van Charles Dickens. Met 
volop muziek, een heerlijk stampotten-
buffet, kindercircus, Oudhollandse 
spelen, een arrenslee, noem maar op. 

De officiële opening voor genodigden 
begint op 29 november om 14.00 uur, 
het winterfeest start aansluitend om 
15.30 uur. Hou de lokale media en onze 
website (rhenam.nl) in de gaten want 
daar houden we u de komende weken 
op de hoogte.

WOENSDAG 29 NOVEMBER 
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Energiecoach helpt  
u besparen

“Het lijken vaak maar kleine dingen”, 
vertelt Arie, “maar met veel van die 
kleine dingen samen kun je heel veel 
energie besparen.” Hij laat een folder 
van de Woonbond zien met daarop 
meer dan twintig eenvoudige bespa-
ringstips. Variërend van het licht uitdoen 
in ruimten waar niemand is en tussen-
deuren gesloten houden, tot het 
vrijlaten van de radiator en het goed 
afdichten van naden en kieren. Of deze, 
heel een voudig: “Zet je thermostaat als 
je thuis bent één graad lager dan je 
gewend bent.”

GOED VOOR JE PORTEMONNEE
“Het initiatief kwam van de gemeente”, 
vertelt Arie. “Zij wilden graag in iedere 
plaats binnen de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug een energiecoach. Gezamen-
lijk zijn we op cursus gegaan bij de 

Woonbond. Daar leerden we hoe we 
andere huurders kunnen helpen met 
adviezen en tips om in eigen huis 
energie te besparen. Dat is natuurlijk 
goed voor het milieu maar zeker ook 
voor je eigen portemonnee.”

SLIMME THERMOSTAAT
Van die besparing laat Arie meteen een 
onomstotelijk bewijs zien, een uitdraai 
van zijn energieverbruik in 2016 ten 
opzichte van het jaar daarvoor. “Binnen 
een jaar is ons stroomverbruik met  
7 procent gedaald en ons gasverbruik 
met bijna 40 procent”, vertelt hij 
enthousiast. “Wij hebben ‘Toon’,  
een slimme thermostaat van Eneco.  
Die helpt je veel bewuster om te gaan 
met energie en maakt het je ook heel 
makkelijk omdat alles is geautomati-
seerd.” Naast Eneco brengen ook 

andere energie bedrijven slimme 
thermostaten op de markt. Zo biedt  
de Nederlandse Energie Maatschappij 
bijvoorbeeld ‘Anna’ aan en Nuon de 
thermostaat ‘Nest’.

ADVIES AAN HUIS
De komende tijd hoopt Arie als energie-
coach veel huurders van Rhenam op 
weg te helpen bij het besparen van 
energie. “Ik kan bij mensen thuis komen 
om advies te geven en samen in huis 
te kijken waar er besparingsmogelijk-
heden zijn. En misschien ga ik ook wel 
voorlichting geven op bijeenkomsten 
waar meer huurders bij elkaar zijn. Ik 
heb zelf gemerkt hoe makkelijk het is 
om je energieverbruik terug te dringen. 
Dat wil ik heel graag aan anderen 
overbrengen.”

Meer weten? Bel of mail met energie-
coach Arie Kooijman: 06 2331 7611 of 
a.kooyman4@kpnplanet.nl. 

De meeste mensen kennen hem als één van de molenaars van Amerongen. Huurders van 
Rhenam kunnen hem ook kennen als penningmeester van Huurdersplatform Amerongen & 
Omstreken. Maar sinds kort heeft Arie Kooijman er een nieuwe functie bij. Voor de huurders 
van Rhenam in Amerongen is hij de kersverse energiecoach.



Colofon
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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Rhenam Wonen
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(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

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

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 1 december 2017. 
Onder de inzendingen verloten we een 
bloemenbon en een VVV cadeaubon.

De oplossing van de vorige keer: 
Duurzaamheid

WINNAARS
De heer J. Koning uit Rhenen, bloemenbon
De heer W. van Zanten uit Elst,  
VVV cadeaubon
Allebei van harte gefeliciteerd!

Vanwege de verbouwing is ons 
kantoor niet altijd open tijdens 
kantoortijden. Meer hierover in 
het bericht ‘Rhenam breidt uit’  
op pagina 4.

Onderstaande woorden zijn in alle richtingen in het diagram verborgen. De letters 
mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. De overgebleven letters vormen van 
boven naar beneden gelezen de oplossing.

ACTIE
ACTIVITEITEN
AIRCO
APPARATUUR
BEEINDIGEN
BEPERKEN
BESPARING
CONSUMENT
EVENWICHT
GEVAAR

GRADEN
GRENS
KEUZE
MEETBAAR
METERSTAND
MIDDELEN
MOTOREN
OPTREDEN
OVEN
PLAN

PUNTEN
STAP
STOPPEN
TECHNOLOGIE
TEMPERATUUR
VERBIEDEN
VOORZIENING


