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Met het lezen van de onderwerpen die aandacht krijgen in deze editie kon ik eerst geen verbindend thema
vinden. Dat werd anders toen ik naar de totstandkoming en gevolgen van de diverse onderwerpen keek.
Daar heeft u als lezer, en zeker de huurders onder u, mee te maken.
Wat wij als Vryleve uitvoeren, doen we niet voor onszelf,
maar voor onze huurders en voor de leefbaarheid in de
dorpen. Dat is ook de reden dat dit mooie magazine bij
álle inwoners van het Gelders Eiland bezorgd wordt. En
daarom vinden we het belangrijk dat maatschappelijke
vraagstukken op de agenda komen via onze jaarlijkse
Denktankbijeenkomst.

plan samen met u tot stand komt. Dus heeft u ideeën
of onderwerpen die er volgens u écht in moeten, laat
het ons weten. “Samen met en voor ú!”. Dat moet ons
ondernemingsplan worden.
Ik wens u weer veel leesplezier toe.
Dirk Hoogland

Jaarlijks worden er prestatieafspraken gemaakt tussen
de gemeente, de HuurdersBelangenVereniging (HBV)
en Vryleve. Afspraken die direct te maken hebben met
u als bewoner. Het gaat hierbij om onderwerpen als
nieuwbouw, betaalbaarheid van de woningen, duurzaamheid en leefbaarheid. Onderwerpen waarbij onze
huurders via de HBV hun invloed uit kunnen oefenen.

Directeur/bestuurder

Reageren : Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer

Natuurlijk komt ook duurzaamheid weer aan de orde.
Dat we daar met zijn allen mee te maken hebben, hoef
ik niet uit te leggen. Belangrijk is dat we elkaar op de
hoogte houden van ontwikkelingen, hoe klein ook. En
samenwerking zoeken in de grotere opgaven.

COLOFON

WELKOM THUIS! is een uitgave van Woonstichting Vryleve Verschijning 2 keer per jaar Vormgeving redactie en realisatie Woonstichting Vryleve, Lobith & Bureau de Clou, Duiven

SAMEN MET EN VOOR U!

We zijn benieuwd in hoeverre onze huurders vinden dat
we ons werk goed uitvoeren. Daarom doen we continu
aan klantenonderzoek, analyseren we de resultaten en
werken we verbetervoorstellen uit. Het is goed om ook
de resultaten aan u te presenteren.
Nu u dit leest, zijn wij als Vryleve druk doende ons nieuwe ondernemingsplan op te stellen om te bepalen wat
Vryleve in 2024 in hoofdlijnen wil realiseren. Het zou mij
verrassen als de onderwerpen uit dit magazine geen
plek krijgen in dit ondernemingsplan. Ons doel is dat dit
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De Denktank: resultaat door verbinding

“We willen dat mensen goed
Goed wonen en leven op het Gelders Eiland. Daar wil Vryleve aan
bijdragen. Daarom zoekt de woningcorporatie de verbinding met
diverse partijen over zorg- en sociale vraagstukken die leven bij inwoners. De Denktank initieert samenwerking, bespreekt de vraagstukken en creëert draagvlak.
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kunnen wonen en leven”
Vryleve is als woningcorporatie betrokken
genwoordig wonen mensen immers langer
Successen
bij de lokale samenleving en wil meewerken
thuis en worden ze minder snel opgenomen
Een bijeenkomst van de Denktank kenmerkt
aan oplossingen voor sociale vraagstukken.
in een instelling. Het is belangrijk dat we
zich door een paar vaste agendaonderDaarin is het belangrijk samen te werken
goed samenwerken met elkaar.”
werpen. Belangrijk is de positieve insteek,
met andere organisaties. Daarom heeft de
benadrukt Dirk Hoogland. “We willen niet
woningcorporatie de handen ineengeslaBetrokkenheid en verantwoordelijkheid
teveel ingaan op wat er misgaat, maar juist
gen met diverse partijen in een Denktank.
Steeds meer partijen sloten de afgelopen
kijken naar wat we kunnen doen. Er heerst
Initiatiefnemer en directeur van Vryleve Dirk
jaren aan bij het succesvolle concept, dat
dan ook een positieve sfeer en we starten
Hoogland introduceerde de Denktank tien
één keer per jaar georganiseerd
altijd met het benoemen van de successen
jaar geleden. “Ik vind het belangrijk
wordt door Vryleve. Waar
van afgelopen jaar. Die successen kunnen
dat partijen in de gemeente
in eerste instantie
zowel klein als groot zijn. Zo was het voor
elkaar kennen en weten te
naast Vryleve de gesommige ouderen lastig om medicijnen op
vinden. Daar was nog een
meente, bedrijven
te halen. Door met elkaar in gesprek te zijn,
verbeterslag te maken.
en zorginstellinbleek dat er al een partij was die rondreed
Bewoners willen oplosgen samenkwamet een bus en dat op zich kon nemen.
singen voor sociale en
men, denken
Hierdoor konden we twee vliegen in één
zorggerichte vraagstukken.
nu ook huurders,
klap slaan. Soms kunnen oplossingen heel
Dirk
Hoogland
Het maakt hen niet uit of
welzijnsorganieenvoudig zijn. Bijvoorbeeld een dorpsraad
die oplossingen van een welsaties, de politie,
die moeite heeft met het opstellen van
zijnsinstelling, jeugdzorg, politie,
dorpsraden, het joneen dorpsplan in contact brengen met een
gemeente of wie dan ook komen.”
gerenwerk, Rijnwaarden
andere dorpsraad die een heel succesvol
50Plus en de huurdersbelangenvoorbeeld heeft.”
Signaleren
vereniging mee. “Bij de uitnodiging voor de
Als woningcorporatie heeft Vryleve niet de
jaarlijkse bijeenkomst denken we vooral aan
IJsberg
antwoorden, maar wel een signaleringsfuncde betrokkenheid en de expertise
Na het bespreken van de succestie, benadrukt Monique Monfrooij, mededie nodig is om antwoord
sen is er een inleiding op het
werker Woondiensten en Sociaal beheer
te kunnen geven op de
te bespreken thema. Eenbij Vryleve. “De medewerkers van Vryleve
vraag,” vertelt Mieke van
zaamheid, jeugdzorg,
komen regelmatig achter de deuren van
der Steen, projectmaomzien naar elkaar zijn
huurders en merken dat er vragen zijn over
nager Klant en Markt
enkele onderwerpen
de afstemming tussen de gemeente, Vryleve, van Vryleve. “Met de
waarmee de Denkzorg- en welzijnsorganisaties en hulpverDenktank geven we
tank aan de slag is
lening. Vaak gaat het om behoeftes of
vorm aan de gezamengegaan de afgelopen
Mieke van der Steen
vragen die verder gaan dan wonen zoals de
lijke betrokkenheid bij
jaren.
toegang tot voorzieningen. Ook komt het re- wat speelt en benoemen
gelmatig voor dat wij problemen signaleren
we de verantwoordelijkheid.
rond dementie, eenzaamheid, mensen met
Vryleve heeft vooral een faciliteLees verder op
de volgende pagina
psychische problemen of een verslaving. Terende en verbindende rol.“
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De thema’s kunnen
legt Monique uit.
door betrokken
“Ook hebben we
huurders of door de
te maken met de
Monique Monfrooij
deelnemende partijen
privacywet. De
worden ingediend. Na de
Denktank wil een
inleiding volgt een discussie
integrale aanpak en een
over het thema. Hierin wordt
betere ondersteuning, zorg
besproken wat er echt speelt. Mieke
en begeleiding bieden aan deze
noemt de ijsberg als metafoor. “Mensen
doelgroep.”
vertonen een bepaald gedrag, het topje van
de ijsberg. Dat is meestal niet hoe iemand is,
maar hoe iemand doet. Het gaat om wat er
onder de oppervlakte speelt, om de behoeftes en de achtergronden. Dat proberen
we samen naar boven te halen, waarna we
uiteindelijk willen toewerken naar een goede aanpak. Het is net als met schaken, alleen
bepalen we gezamenlijk welke zetten we
gaan maken en wat het concrete resultaat
daarvan is. Elke bijeenkomst sluiten we af
met een borrel. Dit netwerkmoment is een
belangrijk onderdeel van de bijeenkomst.
Je ziet mensen elkaar opzoeken, tijdens en
na de bijeenkomst. En daar gaat het om, we
moeten elkaar vinden!”

“Je ziet mensen elkaar
opzoeken, tijdens en na
de bijeenkomst. En daar
gaat het om,
we moeten
elkaar
vinden!”

Concreet resultaat
De laatste bijeenkomst van de Denktank
ging over het thema ‘omgaan met verward
gedrag’. Steeds meer wordt uitgegaan
van de zelfredzaamheid van burgers.
Mensen wonen langer thuis. Niet
iedereen is echter in staat voor
zichzelf te zorgen en er is een
grote druk op de mantelzorg.
Vryleve ziet de gevolgen hiervan
in de praktijk zoals problemen
met overlast en verwaarlozing.
“Onze medewerkers herkennen het, maar ze zijn
hiervoor niet opgeleid
en weten niet hoe zij
kunnen handelen”,
6

Een stagiair van Vryleve heeft onderzoek
gedaan en deze resultaten gepresenteerd in
de Denktank. Een aantal aanwezigen heeft
na afloop de koppen bij elkaar gestoken.
Deze tijdelijke werkgroep heeft een duidelijke formulering van het probleem opgesteld
na het gezamenlijk delen van de ervaringen
en ideeën.
Zij heeft contact gezocht met het Gebiedsteam en stelt concrete aanbevelingen
voor de gemeente op. “Het gaat ons om
het creëren van bewustwording, om het
aangeven wat beter kan en daarbij aan
sluiten bij wat er al is”, stelt Dirk Hoogland.
“Er komen elke keer frisse,
toepasbare ideeën en elk
thema raakt aan wat ook
voor ons een belangrijke
uitdaging is: de kloof
tussen alle partijen in de
gemeente verkleinen.
Samenwerking draagt
immers bij aan het
vergroten van de
leefbaarheid!”

Denktankbijeenkomst

Op 22 oktober is de Denktankbijeenkomst van 2019. Het thema
volgt nog. Houd hiervoor de activiteitenkalender op de website van
Vryleve in de gaten. Heeft u zelf een thema of voelt u zich betrokken
en wilt u meedenken tijdens de Denktank? Laat het ons weten via:
info@vryleve.nl of 06 - 54 34 68 42 (Mieke van der Steen).

Het geduld van de inwoners van Herwen
wordt dit jaar en volgend jaar eindelijk
beloond. Na een periode van wachten op
toestemming voor het geplande aantal
volgde een wijziging van geldende bestemmingsplannen. Daarna zijn de ontwerpen aangepast aan de energie-eisen, die
vanaf 1 juli 2018 gelden voor nieuwbouw.

Nieuwbouw in Herwen
gaat in 2019 van start!
Het bouwplan lag begin januari dit jaar ter inzage na het indienen van de aanvragen voor
de omgevingsvergunning. Deze is inmiddels

ningen in 2 rijtjes, uitgevoerd zoals op het
Kosterijpad. Deze woningen liggen aan een
pad met een plantsoen ervoor.

verleend, dus we kunnen van start! In juli/augustus gaat Klomps Bouwbedrijf uit Dinxperlo de bouwplaats inrichten aan het Kosterijpad. Na de bouwvakvakantie begint de bouw.

18 woningen
Er komen in Herwen in totaal 18 nieuwe woningen op twee bouwlocaties. Op de hoek
van het Kosterijpad en de Keurbeek komen
5 woningen met slaapkamer en badkamer
op de begane grond. Op de eerste verdieping
- de zolder - is voldoende mogelijkheid
voor het maken van een tweede
slaapkamer. Aan de B
 erkhaag
en 
Antoniusstraat komen 4 woningen met
2 slaapkamers en een
ruime zolderverdieping.
Erachter komen 9 wo-

Energieneutraal
De woningen worden energieneutraal uitgevoerd, ook wel Nul Op de Meter genoemd. Dit
betekent dat de bewoners nagenoeg geen
energiekosten meer hebben. De woningen
zijn optimaal geïsoleerd en ze voorzien in de
eigen warmte- en energiebehoefte.
De woningen worden uitgerust met een
lucht-water-warmtepomp voor de warmteopwekking in huis. Het warme tapwater
wordt door deze warmtepomp ook opgewarmd. Voor warm tapwater
is een opslagvat van 185 liter
aanwezig. Voor de opwekking van elektriciteit passen we zonnepanelen
toe. De niet direct verbruikte energie die de

zonnepanelen leveren, wordt teruggeleverd
aan het energienet. De opbrengst hiervan
wordt verrekend op de energierekening (‘gesaldeerd’). Deze wordt daarmee 0. Vandaar
de naam Nul Op de Meter. Verder vindt isolatie van de daken, spouwmuren en vloeren
plaats en is voor het glas gekozen voor hoogwaardig dubbel. Er is een ventilatiesysteem
met warmteterugwinunit, met een becijferd
rendement van 82%.
Informatieavond
Op dinsdag 18 juni aanstaande vindt vanaf 19.30 uur een informatieavond plaats in
Dorpshuis De Cluse aan de Martinusweg in
Herwen voor omwonenden van de bouwlocaties. Uiteraard zijn belangstellenden voor
het huren van een woning ook welkom. We
informeren de inwoners van Herwen zoals
ook toegezegd in 2018 over de planning en
uitvoering van de bouw en laten zien hoe de
woningen eruit komen te zien.

De beelden en tekeningen bij dit artikel zijn nog onderhevig aan kleine wijzigingen. U kunt hier daarom geen rechten aan ontlenen.
7

De wet schrijft voor dat gemeente, huurdersvereniging en corporatie samen tot
prestatieafspraken moeten komen. In
Zevenaar beschouwen we dit niet alleen
als verplichting. We willen ook graag tot
gezamenlijke prestatieafspraken komen
waar we elkaar aan kunnen houden.

In december 2018 tekenden alle betrokken
partijen voor gezamenlijke prestatieafspraken
voor het jaar 2019. Het gaat om de gemeente
Zevenaar, Huurdersbelangenvereniging De
Schakel, Huurdersvereniging Baston Wonen,
Huurdersbelangenvereniging Rijnwaarden
en de woningcorporaties Plavei, Baston Wonen en Vryleve. Het gezamenlijke doel is betaalbaar en tevreden wonen in de gemeente
Zevenaar.

Prestatieafspraken
voor 2019
Prestatieafspraken sociale huurwoningen
en maatschappelijke betrokkenheid
De afspraken hebben betrekking op de woningvoorraad, de betaalbaarheid van sociale
huurwoningen, bereikbaarheid van de woningen voor de doelgroep en huisvesting van
specifieke doelgroepen. De kwaliteit en
duurzaamheid van de woningen,
de leefbaarheid in dorpen en
wijken en het beheer van maatschappelijk vastgoed worden
daarbij steeds belangrijker.

Concreet voor 2019
We zien een schaarste aan sociale huurwoningen. Gemeente en corporaties houden
een onderzoek onder jongeren om inzicht te
krijgen in hun verhuisgedrag. Vertrekken zij
omdat er geen woningen beschikbaar zijn?
De corporaties hebben een maximum gesteld aan het aantal
woningen, dat zij verkopen. De gemeente stelt
een duidelijke meetlat op
voor de beoordeling van

Huurverhoging per 1 juli 2019
Vryleve hanteert voor het jaar 2019 een maximale huursomstijging van 1,4%. Dit betekent dat de huur gemiddeld per woning met maximaal 1,4% stijgt. De gedachte hierachter
is dat vergelijkbare woningen een vergelijkbare huurprijs hebben. Om dit te bereiken, verschilt de huurverhoging per woning. Uw huurverhoging kan liggen tussen de 0% en 4,0%.

Elke woning heeft een aantal punten volgens
het woningwaarderingsstelsel. Deze punten
geven de kwaliteit van een woning aan. Een
woning die nu bij een bepaald aantal punten
een hoge huurprijs heeft, kan een lagere
huurverhoging krijgen dan een vergelijk
bare woning die al een lagere huurprijs had.
Op deze manier groeien de huurprijzen van
vergelijkbare woningen langzaam naar elkaar
8

toe. Zo zullen twee woningen met dezelfde woningwaarderingspunten over 10 jaar
een vergelijkbare huur hebben. De extra in
komensafhankelijke huurverhogingen laten
we hier buiten beschouwing.
Alle huurders hebben reeds bericht ont
vangen over de huurverhoging per 1 juli
2019. De officiële naam van dit bericht is de
aanzegging.

Wat zijn de landelijke regels?
Een verhuurder mag één keer per jaar de
huur verhogen, dit is echter geen verplichting. Als een verhuurder de huur verhoogt,
dan geldt er een maximum voor de huurverhoging. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de regering. Sinds 1 juli 2013 bepaalt de regering al dat de percentages voor
de maximale huurverhoging hoger zijn dan
de inflatie en dat verhuurders het inkomen
van huurders een rol mogen laten spelen bij
de huurverhoging.
De overheid publiceert in de Staatscourant
de cijfers over de huurverhoging. De maximale huurverhoging is gebaseerd op het

nieuwbouwplannen. Vryleve start de bouw
van 18 energieneutrale woningen in Herwen.
We houden een vinger aan de pols bij de
slaagkansen van jongeren, ouderen en huishoudens met
kinderen om de gemeenteraad goed te kunnen
blijven informeren.

leid. Dit betekent, dat huren over de hele linie
minder stijgen dan zou mogen volgens de regelgeving. Problemen bij huurbetaling willen
we eerder signaleren: gemeente Zevenaar
start het project Zevenaar Schuldenvrij; corporaties zetten een tandje
bij om huurders te helpen waar
dit mogelijk is.

Vergunninghouders
Buiten het reguliere
aanbodsysteem zorgen
we voor huisvesting van vergunninghouders (vluchtelingen). Elk
half jaar krijgt de gemeente vanuit Den Haag
aantallen (taakstelling). De corporaties zetten
zich gezamenlijk in de huisvesting te verzorgen. Voor de woningzoekenden die uitstromen uit beschermd wonen en zelfstandig
gaan wonen, zoeken partijen een weg die
hen recht doet.

CO2-neutraal
De gemeente Zevenaar heeft de
ambitie om in 2040 CO2-neutraal te
zijn. Vanuit diverse landelijke afspraken
is overeengekomen dat een woning in 2020
gemiddeld energielabel B heeft. De
corporaties hebben benoemd
wat zij in 2019 gaan doen om
dit te halen. Op de diverse sites is te lezen hoe.

Zevenaar Schuldenvrij
Om de huur betaalbaar te houden, voeren
de corporaties een gematigd huurprijsbe-

Samenwerking
Voor een prettige en veilige
woonomgeving zoeken gemeente, corporaties en huurdersverenigingen de samenwerking met welzijns

Wat past Vryleve toe?
vastgestelde inflatiecijfer van 1,6 procent en
een opslag van 2,5%. Voor huishoudens met
een inkomen hoger dan € 42.436,00 mag de
opslag 4% zijn.
Maximaal toegestane huurverhoging:
• 4,1% (1,6% + 2,5%) voor huishoudens
met een inkomen tot en met €42.436,00
• 5,6% (1,6% + 4%) voor huishoudens met
een inkomen boven €42.436,00*

zieken en gehandicapten. Voor al deze categorieën geldt een maximale huurverhoging van 4,1%.

Daarnaast geldt sinds 1 januari 2017 de
huursombenadering bij de huurverhoging.
De huursombenadering zegt dat alle huren
bij elkaar opgeteld (de huursom) in één kalenderjaar met een maximaal percentage
mogen stijgen. Dit percentage is voor
2019 vastgesteld op 2,6%.

organisaties, zorgverlening, dorpsraden en
andere betrokken maatschappelijke organisaties. Corporaties ondersteunen bewonersinitiatieven, bieden schuldhulpverlening en
klant- en budgetcoaching en investeren in
achterpaden en tuinen bij complexen. Op de
diverse sites is te lezen op welke wijze.
De partijen spraken tenslotte ook af om in
2019 een raamovereenkomst voor 5 jaar op
te stellen. Hierin staat hoe de partijen met
elkaar omgaan én de grote lijn die de jaren
daarna specifiek ingevuld wordt.
Complete Prestatieafspraken 2019
De complete ondertekende
prestatieafspraken kunt u
vinden op www.vryleve.nl/
over vryleve/documenten
en regelgeving. Heeft u
hier vragen of opmerkingen over, neemt u dan
contact op met 
info@vryleve.nl of met Mieke
van der Steen (06 - 54 34 68 42).

Meer weten?
Op www.vryleve.nl onder ‘ik huur/
huurverhoging’ kunt u lezen wat u moet
doen als u huurtoeslag heeft en hoe u
bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging. Alle informatie over huurverhoging
vindt u op www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/huurverhoging.

*Huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens waarbij iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt,
zijn uitgezonderd van de hogere huurverhoging.
Dat geldt ook voor bepaalde groepen chronisch
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3 Oever Festival:
kunst en cultuur bij het
Op 20, 21 en 22 september 2019 brengt het 3 Oever Festival op een
unieke, sfeervolle manier de Gelderse Poort, de lokale bevolking,
toeristen, ondernemers, muziek, kunst en cultuur samen. Jong en oud
beleeft het bruisende programma vanaf de pont, het terras, de fiets,
wandelend of per auto. Een culturele ontdekkingstocht die de oevers
van de Rijn, Waal en het Pannerdens Kanaal verbindt.

Verbinding
Het 3 Oeverfestival zet het prachtige gebied de Gelderse Poort in de
schijnwerpers. Van de dijken, de rivieren, de uiterwaarden, de dorpen, de
planten en dieren. Natuur en cultuur gaan
een verbinding met elkaar en met het publiek aan. Tijdens het laagdrempelige festival
werken professionele artiesten en beeldend
kunstenaars samen met lokale muziekgezelschappen, theaters en kunstenaars.
10

water

Vrijwilligers
Er zijn veel mensen en handen nodig om
het festival uit te voeren. Denk aan mensen
die de weg wijzen, de locaties coördineren en infoborden maken en
plaatsen. Heeft u wat tijd beschikbaar en wilt u de organisatie helpen dit festival
tot een succes te maken?
Meld u dan aan via:
info@3oeverfestival.nl.

Sponsoren
Zonder de steun van vele sponsoren is het onmogelijk om
een dergelijk groots opgezet festival uit te voeren. Wilt u bijdragen aan dit initiatief dat de leefbaarheid en identiteit van
de Liemers versterkt? U kunt zich als sponsor verbinden aan
het 3 Oever Festival. Neem hiervoor contact op met Servaas
Beunk via 06 - 46 15 15 97 of servaas@3oeverfestival.nl. Zodra
het programma bekend is, wordt dit geplaatst op de website:
www.3oeverfestival.nl.
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ENERGIE
TRANSITIE

Energiekosten bepalen voor een
groot deel de woonlasten van
huurders. Vryleve zet dan ook
volop in om het energieverbruik
in woningen te verlagen. Met
kleine, praktische maatrege
len kunnen huurders zelf ook
energie besparen. Goed voor de
portemonnee én het milieu.
Vryleve voert jaarlijks energiebesparende
maatregelen uit aan een deel van de woningen, bij voorkeur tijdens verbouwingen
of renovatie. Door bijvoorbeeld beter te isoleren, worden woningen energiezuiniger en
het draagt bij aan een aanzienlijke verbetering van het wooncomfort. Ook voorkomt
de woningcorporatie hiermee dat huurders
te hoge woonlasten krijgen. Vryleve ligt met
alle maatregelen op koers, gemiddeld is energielabel B in 2019 bereikt. “Onze huurders
gebruiken minder gas en elektriciteit dan
gemiddeld in de hele gemeente Zevenaar”,

Slim omgaan met
laat Jeroen Mulders, transitiemanager bij
Vryleve weten. “Een Nederlands huishouden
verbruikt gemiddeld 1.310 m3 gas en 3.000
kWh elektriciteit per jaar. In de gemeente Zevenaar is dat 1.420 m3 gas en 3.339 kWh en bij
Vryleve 1.076 m3 en 2.567 kWh. Het verbruik
van gas en elektriciteit verschilt uiteraard per
woning. Wat meespeelt, zijn onder andere
het woningtype (klein appartement of grote
eengezinswoning), het bouwjaar, het energielabel, de isolatiegraad, de apparatuur en
het aantal bewoners.”

VERDELING ELKTRICITEITSGEBRUIK VAN APPARATEN
verlichting 13%
overige 1%
persoonlijke verzorging 1%
vrije tijd 1%
keukenapparaten 4%

vaatwasser 5%
wasmachine 5%
wasdroger 7%
stofzuiger 3%

koken 3%
ventilatie 7%

warm water 5%
verwarming 7%
ICT 6%
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koelkast 9%

vriezer 5%
televisie 9%
audio/video 6%

Waarom energie besparen?
Energie is een hot item. Gaan de prijzen omhoog of omlaag? Welke energieleverancier
moet ik kiezen? Het is belangrijk hiernaar
te kijken, vindt Jeroen Mulders. De energie
lasten vormen immers een steeds groter
onderdeel van de totale woonlasten. “Het is
zeker zinvol om tarieven te vergelijken, maar
daarnaast kun je zelf veel geld besparen als je
minder energie verbruikt. En het is goed voor
het milieu.”
Elektriciteitsverbruik
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt,
zijn de huishoudens in Nederland de afgelopen ruim 20 jaar minder gas gaan gebruiken.
Het elektriciteitsgebruik daalt pas sinds 2012.
“Waarschijnlijk is de oorzaak dat het aantal
apparaten in een woning is verdubbeld”, zegt
Jeroen Mulders. “Apparatuur is wel een stuk
zuiniger geworden. De ouderwetse tv’s die
stroom verslinden zijn steeds meer vervangen door een zuinige led-televisie, computers zijn vervangen door laptops, tablets en
smartphones en gloeilampen door ledverlichting. Ook zijn koelkasten, vriezers, vaat-

Meten
is
weten

energie
wassers, stofzuigers en wasmachines veel
zuiniger geworden.”
Gedrag maakt het échte verschil
Wie echt wil besparen, past ook zijn gedrag
aan. Huurders kunnen dan ook zelf aan de
slag met eenvoudige maatregelen in de
woning. Zo kun je de verwarming iets lager
zetten als er niemand thuis is, de tv niet standaard op stand-by laten staan, ongebruikte
opladers uit het stopcontact halen en de
(vaat)wasmachine alleen aanzetten als deze
helemaal vol is. Andere eenvoudige mogelijkheden zijn het plaatsen van tochtwering, een
waterbesparende douchekop of een tochtwerende brievenbusklep. Jeroen Mulders
vindt het belangrijk dat huurders zich hiervan
bewust zijn. “Een gemiddeld huishouden verbruikt zo’n twaalf procent van de totale elektriciteit voor de verlichting. Een eenvoudige,
maar grote besparing kunnen mensen behalen door over te stappen van gloeilampen
naar ledlampen. In ieder huishouden staan
dagelijks onnodig lichten aan. Jaarlijks kunnen tientallen euro’s bespaard worden door
waar mogelijk verlichting uit te schakelen.

Dus mijn advies is: geen verlichting aan als er
niemand in een ruimte is en het licht uitdoen
als je een ruimte verlaat.”
Koelkast en vriezers
Ook koelkasten en vriezers zijn voor een groot
deel verantwoordelijk voor de energienota,
gemiddeld zo’n dertien procent. Hierop energie besparen levert dus relatief veel geld op.
“Je zou denken dat een nieuwe energiezuinige koelkast meer kost omdat je moet investeren”, aldus Jeroen. “Echter, het loont zeer zeker
om een oude koelkast voortijdig om te ruilen
voor een nieuw, energiezuinig exemplaar.
Je bespaart zoveel op je energiekosten, dat
je het nieuwe apparaat snel hebt terugverdiend. Ook op het gebruik
van een koelkast kun je
besparen door deze uit
te zetten als je met vakantie bent of een tweede koelkast alleen aan
te zetten als je deze echt
nodig hebt, zoals bij
een verjaardag.”

Tips en informatie
Er is veel informatie te vinden op internet.
Voor wie ook aan de slag wil gaan in zijn
huis adviseert Jeroen: “Kijk goed rond in
en om het huis wat er allemaal mogelijk
is. Let daarbij op grote energieslurpers
zoals een plasmascherm of een tuinvijver
met pomp én op sluimerverbruik. Zo heb
je zelf invloed op een deel van je woonlasten.”
Gratis mogelijkheden om inzicht in het
energieverbruik te krijgen:
• Op www.slimmemeterportal.nl is
het energieverbruik in overzichtelijke
grafieken in te zien, de elektriciteit per
kwartier en het gas per uur. Ook is het
mogelijk te vergelijken met vergelijkbare woningen en is sluimerverbruik
zichtbaar. Een andere gratis mogelijkheid is www.umeter.nl. Dit is ook bij
elke energieleverancier te gebruiken.
• Op https://www.vastelastenbond.nl/
energie/stroom-verbruik-apparaten/
vindt u een gemiddeld overzicht van
het energieverbruik van apparaten
• Op https://www.energievergelijken.
nl/nl/energieverbruik/elektriciteitsverbruik kunt u energieleveranciers
vergelijken.

Heeft u een vraag over energie
besparing voor Jeroen Mulders?
U kunt contact met hem opnemen
via 0316 - 54 37 41 of info@vryleve.nl.
Lees verder op
de volgende pagina
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Uit klantonderzoek leren we elke
keer weer en kunnen we ons werk
verbeteren. Daarom voerde Vryleve
in 2018 klantonderzoek uit onder
vertrekkende huurders, woningzoekenden, nieuwe en zittende huurders. De respons (het percentage
aangeschreven mensen dat een
enquête invulde) was 22,6%. Alle
vier de klantgroepen zijn tevreden
tot zeer tevreden. De enquête wordt
in gemiddeld 2 minuten ingevuld.
Veel informatie in korte tijd

Onze klanten krijgen vaak met erg veel
informatie in korte tijd te maken. Ze
ker vertrekkende en nieuwe huurders.
Zij gaven aan voldoende aan de weet
te komen over bijvoorbeeld overna
me, het achterlaten van zelf aange
brachte zaken aan de woning en het
omgaan met installaties in huis. Niet
direct bruikbare informatie wordt
snel vergeten of niet opgesla
gen. We leren hieruit dat we
meerdere mogelijkheden
en momenten moeten
bieden voor het vinden
en krijgen van informa
tie. Digitaal, telefonisch,
persoonlijk en op papier.
We blijven steeds onder
de aandacht brengen dat het
24/7 mogelijk is huurzaken te re
gelen via Mijn Vryleve. Op de website
is actuele huurdersinformatie altijd
bereikbaar en rustig na te lezen op het
tijdstip dat het u als huurder het best
uitkomt. De website houden we ten
minste wekelijks actueel. Informatie
14

Een betere
dienstverlening
blijft ons streven!
over installaties maken we beter be
reikbaar en breiden we uit.
Gesprek op kantoor door
woningzoekenden zinvol

Bijna alle woningzoekenden vonden
de woningadvertenties duidelijk voor
wat betreft de inkomensvoorwaarden.
Alle woningzoekenden waren ook te
vreden over de informatie en het
persoonlijk advies tijdens
het gesprek op kantoor
vóór de toewijzing.
Daar gaan we dus op
dezelfde voet mee
door.
Gebruik van internet

Bijna de helft van de
vertrekkende
huurders
geeft aan de huuropzegging
persoonlijk of telefonisch geregeld te
hebben. Naast digitale afhandeling van
zaken blijft het persoonlijk – en telefo
nisch - regelen van huurzaken aan de
balie mogelijk van maandag tot en met
donderdag.

Bezichtiging van de woning

De meeste woningzoekenden willen
graag dat een medewerker van Vryleve
meegaat naar een bezichtiging van een
aangeboden woning. Van de vertrek
kende huurders vindt ruim de helft dat
er een medewerker van Vryleve mee
moet komen. We bieden dus altijd aan
om mee te gaan. Geven de woningzoe
kende en/of de nog aanwezige vertrek
kende huurder aan dit niet te willen,
dan brengen we hen alleen met elkaar
in contact.
Zoekprofiel

Het zoekprofiel bevalt het merendeel
van de woningzoekenden - driekwart
van de respondenten - goed. Zij maakt
dan ook goed gebruik van de e-mails
naar aanleiding van het zoekprofiel bij
het reageren op woningaanbod. We
gaan hier dus zeker mee door.
Reparaties oplossen

Iets meer dan de helft van de huurders
geeft aan de reparatie via Mijn Vryleve
gemeld te hebben. Voor vervolgafspra

ken wordt meestal direct een af
spraak gepland. Bijna alle woningen
worden aan nieuwe huurders opge
leverd als het mutatiewerk klaar is.
Toch melden iets meer dan de helft
van de nieuwe huurders een repara
tie binnen een maand na sleutelont
vangst. Door een andere werkwijze
rondom voor- en eindinspecties in
2019 verwachten we hierin verbe
tering. Hier houden we uiteraard de
vinger aan de pols.
Verreweg de meeste reparaties (ruim
88%) worden in één keer afgehan
deld. Welk type reparaties wordt bij
herhaling gemeld? Dit blijkt divers
te zijn: binnenshuis en buitenshuis,
reparaties aan installaties en aan de
constructie van de woning. Hier is
geen lijn in te vinden. Vryleve blijft
alert op het inplannen van een ver
volgafspraak.
Klanten: hartelijk dank
voor het invullen!

Alle klanten die de toegezonden
enquête hebben ingevuld danken
we hartelijk voor het meewerken
aan het verbete
ren van onze
dienstver
lening. We
werken eraan
u dat te la
ten merken!

Nieuwe fietsenstalling
voor bewoners
appartementen Rijnstraat
Sinds midden februari 2019 kunnen de bewoners van het appartementengebouw aan de
Rijnstraat in Tolkamer gebruikmaken van een
nieuwe gezamenlijke fietsenstalling. Deze afsluitbare ruimte kwam op de plaats van een
grote gemetselde plantenbak. Hiermee gingen twee al langer levende wensen in vervulling: een makkelijk bereikbare en toegankelijke stalling voor fietsen en het opruimen van
een lastig te onderhouden grote plantenbak.
De plantenbak vormde ook een obstakel bij
het uitrijden van de parkeerkelder. Met de
fietsenstalling voorziet Vryleve duidelijk in
een behoefte: de stalling werd al direct door
de bewoners in gebruik genomen!

bewoners daarom de fietsen in de parkeerkelder. In de nieuwe fietsenstalling is vanaf
straatniveau de fiets makkelijk neer te zetten.
De stalling biedt plaats aan circa 15 fietsen en
is geplaatst door het bedrijf Falco.
Grondwerk en plaatsing
Eerst werd de vaste plantenbak verwijderd en
de grond afgegraven door de firma S enhorst.
Daarna werd het straatwerk aangeheeld.
Daarop is de fietsenstalling geplaatst door
het bedrijf Falco.

Gemakkelijk
te bereiken
De huurders beschikken
over een berging onder in
het appartementencomplex. Bij een aantal
bergingen is het niet
makkelijk om de fiets
eruit en er weer in te
krijgen. Vaak plaatsten de
15

Zware stormen en regenval, hittegolven, bosbranden en overstromingen. Dat het klimaat verandert, is de afgelopen jaren wel
duidelijk. Extreme omstandigheden doen zich met een grote frequentie voor en hebben een groeiende intensiteit. “Het is de nieuwe
werkelijkheid”, aldus Reinout van
den Born, Weather Room Delivery
Manager en mediacoördinator bij
MeteoGroup.

Nieuw klimaat is de
nieuwe werkelijkheid

“Gebruik je gezonde verstand”
“De weersextremen zijn zeer waarschijnlijk het gevolg van het opwarmende klimaat”, stelt Reinout van den Born. “De
lucht warmt als gevolg van klimaatverandering op en kan daardoor meer vocht
vasthouden. Met als gevolg dat stromingspatronen veranderen. Dat heeft
invloed op het weer. De warmere lucht
zorgt voor steeds heftigere regenbuien,
grotere sneeuwstormen, intense droogte en record brekende hittegolven.
Neem afgelopen jaar, het was
de meest lange, warme
zomer ooit.”
Pragmatisch werken

Het opwarmende
klimaat is veroorzaakt door de toenemende uitstoot
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van broeikasgassen. De wereldwijde
temperatuur is sinds het begin van de
industriële revolutie substantieel gestegen met 1,5 graad, zo laat Reinout van
den Born weten. “Door pragmatisch te
handelen, kunnen we de opwarming tot
+ 2 graden Celsius beperken. Er gebeurt
al ontzettend veel. De Deltacommissie
houdt zich bezig met aanbevelingen
voor de manier waarop ons land de komende eeuw de waterveiligheid moet
verbeteren en de zoetwatervoorziening op orde moet
houden. De overheid,
ondernemers en ook
huiseigenaren zetten volop in op het
terugdringen
van
energieverbruik om
verdergaande opwar-

ming te voorkomen. Woningen worden
verduurzaamd en bestendig gemaakt
tegen een hoge luchtvochtigheid, hagel,
storm en overstromingen. We kennen immers allemaal de impact van noodweer
met hagelstenen zo groot als tennisballen en storm die veel schade achterlaat.
De vraag is hoe we de veiligheid kunnen
verbeteren en tegelijkertijd de overlast
en schadelast kunnen beperken. Zowel
bedrijven als particulieren kunnen hierop
nog veel meer anticiperen en daarnaast
maatregelen treffen om de uitstoot van
het broeikasgas CO2 te verminderen.”
Weersverwachting gebruiken

MeteoGroup ontwikkelt samen met aan
de Universiteit Wageningen gelieerde instituten vernieuwende technieken voor
met name bedrijven en organisaties.

Denk aan agrariërs die hun oogstverwachting kunnen maken. Ook is het bedrijf actief voor gladheidsbestrijders die
tijdig worden geïnformeerd bij verwachte gladheid, voor de scheepvaart die een
routeadvies ontvangt op basis van wind
en zeegang en voor woningcorporaties
die de onderhoudsploegen efficiënt
en tijdig kunnen inzetten bij verwachte
storm. Van den Born: “Ook als individu
kun je veel doen als je de weersverwachting in de gaten houdt. Automobilisten
kunnen misschien beter thuisblijven of
thuis werken bij extreem weer. Als er onweer of storm aankomt, is het verstandig
tijdig de ramen en deuren te sluiten. Ook
bij een hittegolf raden we aan de ramen
en deuren gesloten te houden zodat de
warmte niet naar binnen kan. Daarnaast
is het verstandig te bekijken hoe je schade kunt tegengaan. Je ziet steeds meer

bewoners met platte
daken die zorgen
voor meer groen
op hun dak. Groen
in en om het huis
voorkomt
bovendien hittestress en laat
het water beter weglopen waardoor riolen niet
overstromen. Je kunt ook de regenpijp afkoppelen bij hevige regenval.”

“Ook als individu kun je veel
doen als je de weersverwachting
in de gaten houdt.”
Toekomstverwachting

Reinout van den Born verwacht dat de
extremen steeds erger worden. “Er zijn
veel meer ongewoon warme dagen en

nachten en die
warme
periode duurt ook
steeds langer.
Ook zijn er minder echt koude
dagen met vorst.
Dat heeft schadelijke gevolgen voor
mens en milieu. In de toekomst worden bepaalde gebieden
in de wereld onbewoonbaar, mensen
gaan migreren. Bepaalde dier- en plantsoorten verdwijnen, er komen andere
soorten vissen, er is meer blauwalg. Belangrijk is dat we hierop vooruitlopen,
wat flexibiliteit opbouwen in ons bestaan, zorgen dat we gewaarschuwd
zijn bij weersextremen en er vervolgens
praktisch mee omgaan. Dus gewoon je
gezonde verstand gebruiken!”

MeteoGroup
Meteo Consult in Wageningen werd
in 1986 opgericht en ontwikkelde zich
tot Europees marktleider. Het is inmiddels opgegaan in MeteoGroup, het
grootste private weerbedrijf in Europa
met kantoren wereldwijd en ruim 400
medewerkers in 17 landen. Het is een
kennis- en researchcentrum. De medewerkers leveren weersinformatie en
geavanceerde beslissingssystemen aan
diverse bedrijven die de impact van
het weer op veiligheid, planning, winst
en milieu willen optimaliseren. Het bedrijf creëert innovatieve producten en
diensten op het gebied van weerdata.
Onder andere de BBC en Nederlandse
televisiezenders presenteren het weerbericht op basis van de verwachtingen
en presentatietechnologie van MeteoGroup.
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Uitbreiding bestuur

HuurdersBelangenVereniging Rijnwaarden
Afgelopen jaar ging de HBV Rijnwaarden actief op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dat heeft
zijn vruchten afgeworpen! Het bestuur bestaat inmiddels uit acht betrokken huurders.
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JAN WANDERS (70):
“Ik zet me graag in voor de rechten en plichten van
huurders. We willen een goede vertegenwoordiging
op het Gelders Eiland. Op dit moment heeft Lobith
geen vertegenwoordiger. Daarom doe ik een dringend
beroep op onze huurders om na te denken over een
bestuursfunctie in de HBV voor Lobith!”
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HENK MEEUWSEN (70):
“Ik voel me betrokken bij huurders en vind
openheid van de woningverhuurder belang
rijk. Door te luisteren naar huurders en daarnaar te
handelen wil ik van betekenis zijn. Zijn er problemen
of vragen? Neem dan contact met ons op!”
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HBV Rijnwaarden
HBV Rijnwaarden verenigt de huurders van Vryleve op het Gelders Eiland in de gemeente
Zevenaar. Als formeel gesprekspartner denkt de HBV positief kritisch mee over zaken die huurders
aangaan. Ook is de HBV een volwaardige partij bij het overleg met de gemeente Zevenaar en
Vryleve als het gaat om de totstandkoming van Prestatieafspraken.
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Meer info?
Ga naar www.vryleve.nl/hbv,
e-mail: j.wanders687@upcmail.nl
of bel Jan Wanders: 06-34396902.

Column

Hoe dan ook een prettig klimaat
Als deze uitgave van Welkom Thuis in uw brievenbus valt is het alweer juni, dus het
jaar is al weer bijna een half jaar oud.
Even uw geheugen opfrissen. We hebben vorig jaar een erg warme, droge zomer gehad
(en een bijna nét zo warme herfst) en daarna werd het weer winter...nou ja, winter: het
mag eigenlijk geen naam hebben. Het heeft zo af en toe een klein beetje gesneeuwd en
het winterdekbed kon ook in de kast blijven...zou het klimaat dan tóch veranderen? En het
antwoord is ja, want al sinds de wereld bestaat verandert het klimaat. Maar vooruit, we
helpen er tegenwoordig wel aan mee, ik geef het grif toe. Dat we ons best moeten doen
om de wereld op een nette manier achter te laten voor de kinderen en kleinkinderen is
daarom logisch, denk ik.

Zelf uw reparatie

inplannen?
Dat kan!
Log in via Mijn Vryleve op
onze website www.vryleve.nl.

Vervolgens kunt u stapsgewijs uw
reparatie inplannen op een dag dat het
u uitkomt.

Maar ikzelf heb een beetje last van alle regeltjes, over hoe je dat dan moet doen...je bent
al wel bijna moreel verplicht om je huis optimaal te isoleren, je kunt maar beter een elektrische auto kopen (als je daar financieel toe in staat bent), je moet er op letten waar vlees,
groente en kleding vandaan komt, enzovoort, enzovoort...
En dan heb je tegenwoordig de ‘vliegschaamte’, waarbij je verondersteld wordt jezelf te
schamen als je een vliegvakantie gaat boeken, maar óók daar wordt aan gewerkt: binnenkort wordt waarschijnlijk het vliegen duurder gemaakt...studenten krijgen geen beurs
meer, maar worden opgezadeld met een lening, mij bekruipt het gevoel dat het verschil
tussen minder welvarende mensen en de ‘beter gesitueerden’ weer groter wordt.
En tóch...wij Nederlanders staan op de vijfde plaats van meest tevreden volk en ook daar
kan ik me wel in vinden. Je zult maar geboren mogen worden in Nederland, waar van de
wieg tot het graf voor je gezorgd wordt, waar je nog steeds veilig over straat kunt: oké,
ook hier wonen gekken die rare dingen denken, of zelfs
doen. Maar als je bedenkt dat terwijl de halve wereld
in brand staat, wij ons hier druk maken over de aanschaf van een extra badkamer voor de kinderen
omdat we anders moeten WACHTEN (ZUCHT...),
dat de tuin minimaal een binnen-buitengevoel
moet geven, dat we onze pubers een elektrische fiets geven omdat ze dat héle eind naar
school moeten fietsen, dan is het leven hier nog
niet zo slecht. Laten we tevreden zijn: ík ga er
in elk geval mijn best voor doen!

Annelies Jansen, Lobith

Reageren op deze column? Mail naar info@vryleve.nl
of bel 0316 - 54 37 41. Wij zien uw reactie graag tegemoet!

Doet uw verwarming het
niet meer of heeft u geen
warm water?
Neem dan contact op met
GEAS Energiewacht. Zij voert het
cv-onderhoud voor Vryleve uit.
Tel.nr. 0314 - 20 00 47

Zit de afvoer van de toilet, gootsteen,
douche of wasmachine verstopt?
Neem dan contact op met Te Kloeze
Riooltechniek.
Tel.nr. 0315 - 33 03 75
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Puzzel

Kruiswoordpuzzel

HORIZONTAAL:
VERTICAAL:
24
26
1 mineraalwater, 4 vrouwenmuts,
2 pest, 3 periodieke autokeuring, 4 om
51 258 pand, 12 leeuwen-52 1 53
50
Haal letters met een gelijk veranda,
getal
naar het
jong, 13 Europese hoofdstad, 14 opdracht, 16 land in haal, 5 op enig tijdstip, 6 familielid, 7 stoer, 8 boerderij,
28
29
30 zangs31 en9lees
32 zo
34
35
hieronder
de
54 18 55
56aspotje,
58
Azië,verzameldiagram
1727melkklier,
darmspoeling, 19
tijdvak,
20
1057
net oplossing
zo, 331159 voorvoegsel,
12 alge,
tem, 21 met behulp van (afk.), 23 Russisch gevechts- 15 spinsel, 20 zoon van Poseidon, 22 slaapplaats,
37
36
65 (afk.),
67
60
61
6262
vliegtuig,
24 gewest,
26 elektro-encefalogram
25 mager, 27398
sterke
drank,
1066 38
43
58 29
50Global Positioning Sys55 63 14
36 64 41
28 nauw, 30 Binnenlandse Veiligheidsdienst (afk.), tem (afk.), 30 orgaan, 31 van links naar rechts (afk.),
41
4272
43
40
70 4071
68
32 vogel,
36 69
hoogwaardig,
golfterm,
41 57
chemisch
65 32 3938
18 33 Griekse
59letter,534 staat
17in deVS,
3735 hijgende ademtocht,
element, 42 bedorven, 43 kraam, 45 Ghanese taal,
36 peulvrucht, 37 voorzetsel, 38 pennenkoker, 40 staat
47
44
45
7450 drietal,46
73
46 vogel, 48 inborst, 49 merkteken,
51 video
in de VS,7544 voormalige republiek, 47 Wet Openbaarhome system
(afk.), 52 omwenteling, 5449
puree, 56 straat,
heid van het51
Bestuur (afk.), 49 opgewekt, 51 telwoord,
50
48
76 keg, 63 vliegende schotel, 65 Amerikaanse
77
78 55 bouwval, 57 vloeistof, 58 gebeurtenis,
60
afluister- 53 bid (Lat.),
dienst, 67 Romeinse groet,5268 vioolbouwer, 70 verwik- 59 berggeit,5360 vette stof, 61 islamitisch geestelijke,
© Persbelangen
keling, 72 orgelregister, 73 ontvangstruimte, 74 moraal, 62 dansfeest, 64 naar de kant, 65 niet graag, 66 kop75 objectief,
pel, 6959voorzetsel, 60
71 halfgeleiderlampje,
54 76
55graad,
56 77 gevoelig voor vlijerij, 78 kunst
57
58
61
62 72 groente.
(Lat.). Haal letters met een gelijk getal naar het

64
65
66
63
verzameldiagram
hieronder
en lees zo de oplossing
Haal de letters met een gelijk getal naar het verzameldiagram hieronder en lees zo de oplossing.
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Stuur uw oplossing naar...
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De oplossing van deze puzzel kunt u tot 30 juni 2019 aan ons doorgeven.
Dat kan via info@vryleve.nl of door uw antwoord te versturen naar:
Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer.
Onder de goede inzenders wordt een cadeaubon verloot ter waarde van € 25,00.
De oplossing van de puzzel uit de vorige Welkom Thuis! was:
Nul op de meter is beter.
De winnaar van de cadeaubon is: R. IJsveld-Schreven, uit Pannerden.
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Woonstichting Vryleve
Postbus 1
6916 ZG Tolkamer
Bezoekadres

Halve Maan 18
6915 SW Lobith

Telefoon

0316 - 54 37 41

E-mail

info@vryleve.nl

Internet

www.vryleve.nl
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Haal de letters met een gelijk getal naar het
verzameldiagram hieronder en lees zo de oplossing

6

Welkom Thuis! is een uitgave van:

Suggesties?
Bent u bezig met een interessant
project, heeft u een idee om de
leefbaarheid in de gemeente
Rijnwaarden te verbeteren of iets
compleet anders? Laat het ons
weten voor eventuele plaatsing
in de volgende Welkom Thuis!
Stuur uw suggesties naar
info@vryleve.nl of bel met
0316 - 54 37 41.

