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Hybride werken

De afgelopen twee jaar hebben we veel kunnen leren van anders moeten leven en anders met elkaar o
 mgaan.
Dat was wat mij betreft één van de weinige pluspunten van het leven met corona. Nog meer dan voorheen
besef ik hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen zien, te spreken en soms vast te houden. Ik ben heel blij dat
de maatregelen nu achter de rug zijn en hoop dat het ons met zijn allen lukt om in de toekomst op een andere
manier een virus te kunnen bestrijden.
Ruim voordat een editie van Welkom Thuis uitkomt,
wordt mij gevraagd een voorwoord te schrijven. Dit
zonder de feitelijke inhoud te kennen. Wel wordt me iets
meegegeven over het thema en enkele onderwerpen
die aan de orde komen. Het thema ‘Leren van wat is
gebeurd’ heeft me direct nieuwsgierig gemaakt. Leren
en blijven leren, is naar mijn mening belangrijk voor
iedereen. Én het meeste leer je van gebeurtenissen die
je hebt meegemaakt, die je vanuit de historie zijn verteld
of die je hebt kunnen lezen.

Reageren : Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer

De Heemkundekring, die al ruim dertig jaar bestaat,
komt in dit nummer aan het woord. We staan stil bij het
Rampjaar 1672, een artikel dat zeker de moeite waard
is. Na het lezen wordt vast duidelijk dat historie bepaald
niet stoffig hoeft te zijn!

Ook besteden we aandacht aan de effecten van
klimaatverandering op ons wonen en hoe het staat met
de plaatsing van zonnepanelen op diverse van onze appartementengebouwen. Ik ben heel benieuwd naar de
tips die het Regionaal Energieloket ons meegeeft in dit
kader.
Financieel gezien is het voor velen zwaar op dit moment
en is de toekomst onzeker. Hoe gaan de energieprijzen
zich verder ontwikkelen? Een wat betekenen de hoge
inflatiecijfers voor onze dagelijkse uitgaven? Ik hoop
dat het artikel van Liemers Vitaal hierin kan helpen. Een
initiatief voor mensen met een kleine beurs om meer te
bewegen en te besparen op boodschappen.
Wat er in de wereld gebeurt, blijft onzeker. Daar hebben
we ook weinig invloed op. Ik hoop dat we leren van wat
er gebeurt en gebeurd is. Bijvoorbeeld dat de contacten
met de mensen dichtbij van belang zijn. Is het niet voor
jezelf, dan wel voor de ander.
Met die hoop wens ik u veel leesplezier toe!
Dirk Hoogland
Directeur/bestuurder
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Herdenking Rampjaar 1672

Lobith staat op 11 en 12 juni
stil bij de ‘Passage du Rhin’
In het Louvre, op de Porte Saint Denis in Parijs en in het Paleis van Versailles zijn onder andere
 eeldverhalen te zien over ‘Le Passage du Rhin’ in 1672 bij Lobith. Dit jaar is het 350 jaar geleden dat deze
b
overtocht plaatsvond in de nacht van 11 op 12 juni. Het is het begin van het Hollandse Rampjaar: bij Lobith
vielen zo’n 15.000 Fransen ons land binnen via de Rijn. In ons land is er weinig aandacht voor deze g
 ebeurtenis,
in Frankrijk des te meer. Reden genoeg voor de Heemkundekring Rijnwaarden om in het weekend van 11 en
12 juni deze geschiedenis weer levend te maken met diverse activiteiten.
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Frankrijk, Engeland
Bovendien was
en de bisschop
het een zeer
Hein Janssens, voorzitter van
de Heemkundekring Rijnwaarden
van M
 ünster vielen
droog jaar waarin 1672 de Nederdoor het voor de vijlandse Republiek binnen.
andelijke troepen niet al
De Fransen deden dit tijdens
te moeilijk was om de toen
de Slag bij Tolhuys op 12 juni. “In
al behoorlijk verzande oude Rijn
Lobith begon het rampjaar. Hier vierde de over te steken. De gevechten speelden zich af
Zonnekoning, Lodewijk de XIV, zijn grootste in de Ossenwaard, vandaar de naam Bloedaktriomf. Het Franse leger stak via Duitsland ker. De Fransen trokken na de Rijnoversteek al
de Rijn over en trok dwars door het Gelders plunderend de Betuwe in. Het kasteel Tolhuis
Eiland met als einddoel Amsterdam en Den ging verloren, alleen het Schipperspoortje
Haag”, zo vertelt Hein Janssens, voorzitter van bleef over.”
de Heemkundekring Rijnwaarden. “Het is een
jaar dat nog steeds leeft. In vrijwel het hele
land vinden tijdens de Rampjaarherdenking
activiteiten plaats.”
Slag bij Tolhuys
Lodewijk XIV wilde destijds zijn gebied uitbreiden en ergerde zich aan de voorspoed in
de Republiek der Nederlanden. Hij verklaarde
ons de oorlog. “Onze soldaten waren geen
partij voor het goedgeoefende Franse leger”,
zo licht Hein Janssens toe. “Bij kasteel Tolhuis
speelde zich een veldslag af, vandaar de naam
‘Slag bij Tolhuys’. Toen lag de rest van het land
open. Via de Rijn kwam je destijds direct in de
Betuwe terecht omdat het Pannerdens Kanaal
nog niet gegraven was.

“In Lobith begon het
rampjaar 1672. Hier vierde
de Zonnekoning, Lodewijk
de XIV, zijn grootste triomf.
Het Franse leger stak via
Duitsland de Rijn over.”

Lobith als kunstthema
Het jaar 1672 was een gruwelijke oorlog en
ging als Rampjaar de geschiedenisboeken in.
Toch kwam er een ommekeer. Prins Willem III
liet de dijken doorsteken en zo ontstond
een muur van water tussen de Zuiderzee en
de grote rivieren. Ons land was na zeventien
maanden gered en de Hollandse waterlinie
was geboren. Hoewel Nederland niet overwonnen was, werd De Slag bij Tolhuys in
Frankrijk wél gevierd als een grootse over
winning. Het werd veel gebruikt als thema in
de kunst en werd dramatischer verbeeld dan
het in werkelijkheid was. Zo hangt in het Louvre museum in Parijs een schilderij van AdamFrans van der Meulen waarop ‘Le P
 assage du

Rhin’ is afgebeeld. Ook in ons Rijksmuseum
hangt een exemplaar en in Aerdt in het Dijkmagazijn hangt een kopie. Hein Janssens:
“Bovendien bestaan er munten uit de 17e
eeuw met daarop het Schipperspoortje van
Lobith en de tekst ‘’TRANATUS RHENUS’: oversteek van de Rijn. Maar er is meer. In Parijs staat
de Porte Saint-Denis, een hoge triomfboog
waarop op de stadszijde de overtocht door de
Rijn bij het Tolhuis is uitgebeeld. En ook op het
grote plafond van de spiegelzaal in het kasteel
van Versailles speelt de Frans-Nederlandse
oorlog een grote rol. Je ziet er een enorme
afbeelding van de overtocht en de inscriptie
‘Toluys’ op het vaandel van de godin Victoria.”

Internationale impact
De Heemkundekring Rijnwaarden vindt het
belangrijk dat de lokale geschiedenis niet
verloren gaat. De vereniging wil het Rampjaar 1672 herdenken en daarmee laten zien
dat de lokale geschiedenis internationaal
een grote impact heeft gehad. “Dit willen we
tastbaar en toegankelijk maken voor een zo’n
groot mogelijk publiek”, zegt Hein Janssens.
Lees verder op de volgende pagina
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“We werken samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen,
de werkgroep Open-Monumenten-
Dagen, lokale
ondernemers en het Liemers museum. Zo zijn we bezig
met een documentaire met dronebeelden en maken
we materialen als landkaarten en tentoongestelde voorwerpen zoveel mogelijk digitaal toegankelijk. Naast alle
afbeeldingen op schilderijen en in sculpturen bestaan de
afbeeldingen ook als reclamemateriaal voor Franse chocolade en
koekjes en als speelmateriaal voor kinderen en schoolboekillustraties.
Dit is allemaal te zien tijdens de tentoonstelling. Zo blijft het verleden
in het heden leven!”

Wat staat er te gebeuren
op 11 en 12 juni?
• Openingslezing in het Protestantse kerkje in Lobith door
Ferdinand van Hemmen, landschap-historicus
• Première van een documentaire met dronebeelden van het
	oorspronkelijke oorlogsgebied
• Presentatie van het speciaal gebrouwde Tolhuys Triple ‘1672-biertje’
• Onthulling van een maquette van het beroemde Lobithse kasteel,
het Tolhuys, vlakbij de plaats waar het ooit stond.
• Expositie in het Gezondheidscentrum Geuzenwaard met
	publicaties, foto’s, film, voorwerpen, originele en kopieën van
kunstwerken en (historische) landkaarten,
• Historische wandelroute
• Presentatie boekje met achtergrondinformatie en illustraties
• Lancering digitaal communicatie- en mediaplatform
De activiteiten zijn een startpunt voor een blijvende
zichtbare herinnering aan ‘Le Passage du Rhin’.
Zij sluiten aan bij de Nationale Rampjaarherdenking
(zie https://rampjaarherdenking.nl/).
Meer informatie over de activiteiten:
www.heemkundekringrijnwaarden.nl

Documentairemaker
Marciano Hendriks uit Lobith:

“Het splitsingspunt
bij Lobith heeft
ons land gevormd.”
Marciano Hendriks is student aardrijkskunde en heeft
ook een fascinatie voor geschiedenis. Hij komt uit Lobith, is lid
van de Heemkundekring Rijnwaarden en documentairemaker.
Samen met goede vriend Jesse Dercks heeft hij een documen
taire gemaakt waarin zij de klimaatverandering in de Alpen in
beeld brengen. Toen hij gevraagd werd om een korte documen
taire te maken over wat er in het Rampjaar in Lobith gebeurde,
twijfelde hij geen moment. “Dit is mij op het lijf geschreven. Ik
vertel graag verhalen en het splitsingspunt van Rijn en Waal is
een bepalende plek in onze geschiedenis.”
De korte documentaire die wordt ontwikkeld door Marciano
Hendriks neemt de kijker mee tijdens de tocht die Lodewijk de
XIV heeft afgelegd in 1672 toen hij de Rijn overstak bij Lobith.
“We laten herkenbare punten zien die jong en oud aanspreken”,
vertelt Marciano. “Daarbij gaan we zelfs iets verder Duitsland in
langs vestingsteden. We vertellen waar hij is geweest, wat de
Fransen hebben gedaan en hoe ze hebben gekeken. Het gaat
over de natuur en de rol van de rivier in deze oorlog. Waarom ‘Le
Passage du Rhin’ in het rampjaar zo bijzonder is en hoe het ons
land heeft gevormd. Over vroeger en over nu.”
De documentaire draait op 11 juni t ijdens
de opening van de Rampjaarherdenking
in de Protestantse Kerk in Lobith. Ook is
de documentaire dat weekend te zien tij
dens de tentoon
stelling in het
Gezondheidscentrum
Geuzenwaard.
Daarna is de korte film online te bekijken
op YouTube en op de website van de
Heemkundekring Rijnwaarden:
www.heemkundekringrijnwaarden.nl
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Nieuwbouw in voorbereiding op
Waaijakkers II in Aerdt
Goed nieuws! Het heeft een poos geduurd, maar de tweede fase van het plan
Waaijakkers in Aerdt krijgt nu vorm. Een fijne woonplek voor jong en oud. In de
tweede fase van de wijk komen verschillende typen woningen, die aansluiten bij de
woonbehoefte in Aerdt. Er komen koopwoningen en ook huurwoningen van Vryleve.
Bestemmingsplan
De gemeente Zevenaar, Vryleve en projectontwikkelaar ’t Bonte Paard bouwen aan fase
II van deze woonwijk. Regelmatig is hierbij
ook overleg met inwoners uit Aerdt en hun
vertegenwoordigers geweest. Zo kwamen
we tot een voorlopige invulling. De gemeente heeft op basis hiervan een ontwerpbe
stemmingsplan voor Waaijakkers II opgesteld.
Dit plan kwam medio maart 2022 ter inzage.
Verloopt de procedure voorspoedig, dan
treedt het bestemmingsplan na de 
zomer
2022 in werking. De voorlopige plannen
kunnen dan uitgewerkt worden.

Invulling huurwoningen Vryleve
Vryleve heeft twee bouwterreinen in dit
wijkgedeelte. De uitgangspunten voor de in
vulling waren voor Vryleve de woningnood
en de groeiende behoefte aan woningen
voor één- en tweepersoonshuishoudens. Op
het noordelijke terrein zijn daarom tien kleine
woningen - twee rijen van vijf woningen gepland met twee bouwlagen en a chtertuin.
Op het zuidelijke terrein zijn acht woningen
gepland, waarvan vier beneden- en vier
bovenwoningen. We hopen in 2023 te

kunnen starten met bouwen.

Op onderstaande kaart ziet u
een overzicht van de invulling.
Deze kan op details nog wijzigen.
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Het weer verandert, we
hebben te maken met
toenemende hevige buien,
hitte en droge periodes. Dit
heeft gevolgen voor de
natuur, maar het brengt
ook schade toe aan
woningen. Want de meeste
woningen en buitenruimtes
zijn niet klimaatbestendig.
Ook heeft het een negatief
effect op het welzijn van
huurders. Hoe kunnen we
hiermee omgaan?

Klimaatverandering:

Een aantrekkelijke

Als woningcorporatie heeft Vryleve een
kerntaak; voldoende betaalbare woningen
beschikbaar stellen voor onze doelgroep.
Ook verduurzaming is een belangrijk aandachtspunt. Onze stip op de horizon is dat
elke huurwoning in 2050 CO2-neutraal is.
Maar daarnaast verbreden we onze blik,
want klimaatverandering raakt ons allemaal. 
Woningen verzakken en ook
storm- en waterschade be
dreigen de kwaliteit van de
woonomgeving. “Steeds meer
oudere woningen die nog

niet voorzien zijn van verticale
openingen in het metselwerk
(dilataties) krijgen scheuren”,
Martin Haverkamp
zegt Manager Vastgoed Martin
Haverkamp. “Al onze woningen aan
de Chrysantstraat in Lobith hebben hierdoor
schade opgelopen en hebben we met spoed
moeten herstellen. De woningen aan De
Vaargeul in Tolkamer moeten helaas gesloopt
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worden door verzakking vanwege lang
durige droogte. We vinden het belangrijk dat
onze huurders fijn wonen en willen overlast
en hoge kosten voorkomen. Daarom nemen
we dit soort renovaties mee tijdens het groot
onderhoud.”
Zonnepanelen
Vryleve vindt het belangrijk de huurprijs
relatief laag te houden. Het is ontzettend

kostbaar en ingewikkeld om bestaande woningen geschikt te maken voor de gevolgen
van klimaatverandering. “Wel voeren we
staps
gewijs verbeteringen door die nodig
zijn”, vertelt Martin. “Zo verduurzamen we geschikte daken van appartementengebouwen
nog in 2022 met zonnepanelen. De panelen
zijn ondergebracht in een zonnecoöperatie.
Veel huurders zijn al lid geworden. Als dank
voor hun lidmaatschap krijgen zij jaarlijks
voordeel uit de opgewekte stroom.”

woonomgeving, nu en straks
Gezond binnenklimaat
Een van de gevolgen van klimaatverandering
is de toenemende hitte. Een groot deel van
de woningen is in de afgelopen jaren geïsoleerd. Een goed geïsoleerde woning weert
hitte en houdt koelte vast. Ook in de woonomgeving zijn maatregelen tegen over
verhitting te nemen.
“Goed ventileren is van belang om ziekte van
ademhalingswegen en allergische reacties te
voorkomen”, zo legt Martin uit. “Frisse lucht is
ook nodig om het vocht uit bijvoorbeeld de
badkamer weg te krijgen. Je voorkomt daarmee schimmelproblemen in huis. Om de
hitte in de zomer buiten te houden, is het verstandig overdag de ramen dicht te houden
en ’s avonds tegen elkaar open te zetten. Ook
in de winter is het belangrijk goed te ventileren. We merken dat dat niet altijd gebeurt. De
klachten over een ongezond binnenklimaat
nemen sinds de stijgende energieprijzen toe.
Dit komt doordat veel mensen niet goed
ventileren als het buiten koud is. Ventileren is
niet duurder, wat mensen vaak denken.

De lucht in huis wordt door ventilatie namelijk
droger. En droge lucht wordt beter verwarmd
dan vochtige lucht. Je hebt dus minder gas
nodig om verse lucht te verwarmen. Kortom:
gezonder, beter voor het milieu en ook nog
eens goedkoper!”
Oververhitting
Om buiten hittestress te voorkomen, kunnen
bomen, zonneschermen en parasols uitkomst bieden. Verder slaan tegels en s tenen
warmte op. Een groene woonomgeving
zorgt voor verkoeling. “Bij het herinrichten
van de tuinen van onze woongebouwen en
appartementengebouwen houden we hiermee rekening en gaat de aandacht uit naar
een betere ecologie. Huurders kunnen hitte
stress voorkomen door hun tuin te vergoenen. Groene tuinen zijn belangrijk voor het
opvangen van regenwater en het koelen van
de omgeving en daarmee voor de gezondheid van de huurders.”

Wateroverlast
Ook om wateroverlast te voorkomen, is het
raadzaam om zo min mogelijk de tuin te verharden. Tegels en bestrating zorgen ervoor
dat bij hevige regenval het water niet kan
worden weggevoerd. Gevolg is dat het riool
kan overstromen en het water de woning in
kan lopen. Planten helpen om het water snel
af te voeren. “Het is nog beter om regenwater
vast te houden. Enerzijds door vergroening,
maar ook regentonnen, vijver, wadi’s of infiltratiekratten in de ondergrond zijn goede
oplossingen.”

Experimenteren
Vryleve kiest er dus voor stapsgewijs
verbeteringen door te voeren. Wel
vinden we het belangrijk mee te doen
aan experimentele projecten en te zien
wat het oplevert. Martin: “We starten
met het energieneutraal en aardgasloos maken van 22 woningen aan de
Kanaalstraat in Pannerden. Momenteel
zijn twee partijen geselecteerd voor
deze pilot en vindt een aanbesteding
plaats. De uitvoering staat gepland in
2023. Voor alle ontwikkelingen op het
gebied van klimaatverandering geldt
dat we het niet alleen kunnen. We hebben de kennis in de markt en elkaar
nodig. Want alleen samen kunnen we
onze leefomgeving leefbaar houden!”
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De Heemkundekring Rijnwaarden (HKR) houdt zich a
 ctief
bezig met behoud en verspreiding van kennis over het
cultuurhistorische erfgoed van het Gelders Eiland. Daarom
organiseert zij vanaf 11-12 juni in Lobith verschillende
activiteiten. Dat weekend is het precies 350 jaar g
 eleden
dat tienduizenden Franse soldaten bij Lobith de Rijn
overstaken in het Rampjaar 1672. Een e
xpositie in het
Gezondheidscentrum Geuzenwaard toont 

schilderijen,
etsen, historische voorwerpen en landkaarten, waarvan
enkele foto’s op deze impressiepagina. Ook is er dat

weekend de presentatie van een blijvende Tolhuys-

maquette, herdenkingsbiertje, boekje en documentaire.

De rijke historie van
het Gelders Eiland

Aquarel ‘Kasteel bij een rivier’

Jan van Call, einde 17e eeuw

(herkenbaar het Tolhuys met Dikke Toren)
Mogelijk Franse bajonet

17e eeuw; collectie HKR
(archeologische vondst Lobith)

Landkaart 1671

Splitsing Waal-Oude Rijn
bij Schenkenschans

(midden-onder het Tolhuys in Lobith)
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Luchtfoto (achtergrondfoto)

Collectie HKR

(Bedding van de Oude Rijn bij Lobith)

Prent

Anoniem

(Hollandse soldaat 17e eeuw)

Illustratie schoolboek

J.H. Isinge jr., 1e helft 20e eeuw

(Fransen steken Rijn over bij Lobith in 1672)

Schilderij ‘Passage du Rhin’

Adam Frans van der Meulen, 1672
(Rijksmuseum Amsterdam)

11

ENERGIE
TRANSITIE

Wat doet Vryleve aan

Minder energie gebruiken loont,
ga aan de slag!
Wilt u ook besparen op uw energierekening? Ga dan aan de slag met energie
besparen! In een energiezuinig huis woont u prettiger en heeft u een lagere
energierekening. Kleine maatregelen kunnen al een behoorlijke besparing
opleveren. Daarnaast is energie besparen goed voor het milieu. De
gemeente Zevenaar en de woningcorporaties Baston Wonen, Plavei en
Vryleve werken samen om energiebesparing en duurzaam wonen zoveel
mogelijk onder de aandacht van alle inwoners van Zevenaar te brengen.
Graag maken we u attent op de mogelijkheden om kennis op te doen en te
starten met duurzaam wonen.

Energiecoaches
Inwoners van de gemeente Zevenaar die hun
huis energiezuiniger willen maken, kunnen
terecht bij één van de acht energiecoaches.
Dit zijn gemotiveerde en ervaren Zevenaarders, die op vrijwillige basis werken. Zij zijn
in 2021 opgeleid en komen op aanvraag op
huisbezoek om met u te kijken hoe u uw huis
duurzamer kunt maken binnen uw mogelijkheden.
De energiecoaches merken in de praktijk, dat vooral eigenaar-bewoners
een afspraak maken. Zij willen ook
graag huurders van dienst zijn. Wilt
u uw kennis verbreden, een stappenplan voor het verduurzamen van
uw huis maken of gewoon tips voor
energiebesparing in uw woonsituatie?
Maak dan gebruik van deze mogelijkheid, die de gemeente Zevenaar u
gratis biedt. Maak een afspraak via
www.regionaalenergieloket.nl/
zevenaar of 088-525 4110 (lokaal tarief ).
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Digitale en live bijeenkomsten
Inwoners die willen weten op welke wijze zij
thuis energie kunnen besparen, kunnen terecht op www.regionaalenergieloket.nl/
zevenaar. Op de website staan handige tips
voor energiezuinig wonen en zeer regelmatig
worden er online webinars aangeboden om
inwoners op weg te helpen. Ook worden live
bijeenkomsten gehouden. De inhoud van de
webinars is door de aanwezigen als
positief en zinvol ervaren.

uit de Regeling Reductie 
Energieverbruik
Woningen (RREW). De regeling wordt

mogelijk gemaakt door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
(BZK). Lang niet alle waardebonnen zijn op
tijd verzilverd door de aanvragers. Deze zijn
doorgeschoven naar aanvragers die op een
wachtlijst gezet waren. Het beschikbare
budget is dus goed terechtgekomen.

Cadeaubonnen
Inwoners van de gemeente
Zevenaar kregen per brief in
2021 een gratis waardebon van
€ 70,- om energiebesparende
producten aan te schaffen voor
bijvoorbeeld ledlampen of een
waterbesparende douchekop.
Deze duurzaamheidsactie werd in
samenwerking met het ‘Regionaal
Energieloket’ aangeboden van-

Energieloket Zevenaar
Het Energieloket Zevenaar is het startpunt
voor verduurzaming van uw woning. Doe
bijvoorbeeld de online Huisscan. Zo ziet u
direct welke energiemaatregel in uw huis het
meest geschikt is. Meer weten over hybride
warmtepompen, laadpalen, buurtacties of
financiële bijdragen? Ook Verenigingen van
Eigenaren kunnen voor specifieke informatie bij het Energieloket Zevenaar terecht op
www.regionaalenergieloket/zevenaar.

verduurzaming
Zonnepanelen op
acht woongebouwen in 2022
Vryleve werkt aan de klimaatdoelen. In
opdracht van Vryleve installeert Lens (een
fullservice zonpartner) dit jaar zonne
panelen op de daken van acht woonge
bouwen. Lens doet dit vanuit haar energie
coöperatie Zonnebuur, ondersteund door
een subsidieregeling. Huurders die in
Zonnebuur deelnemen, profiteren van een
jaarlijks financieel voordeel. Hoe het werkt?
Dat leest u hieronder.

Hoe gaat de plaatsing
van zonnepanelen?
Op sommige daken wordt
eerst de dakbedekking vernieuwd. Alle acht daken zijn
al voldoende geïsoleerd. Dan
worden de zonnepanelen met
een kraan op het dak gehesen en
aangelegd. De zonnepanelen worden
daarna aangesloten op een aparte elektriciteitsmeter in elk van de woongebouwen. De
opgewekte stroom gaat naar het openbare
elektriciteitsnetwerk. Lens hoeft dus geen
werkzaamheden in woningen te verrichten.
Uiteraard brengt Vryleve de huurders op de
hoogte van de werkzaamheden als het zover
is.
Zonnebuur investeert in de zonnesystemen
en beheert deze voor Vryleve. Dankzij de
subsidieregeling genieten de deelnemende huurders van jaarlijks financieel voordeel.
Goed voor het milieu én hun portemonnee.

Wat is Zonnebuur?
Zonnebuur is de energiecoöperatie van Lens. Lens
ontwerpt, installeert en beheert
al tien jaar zonnesystemen voor woningcorporaties en huurders. Zonnebuur handelt
zonder winstoogmerk. In opdracht van Vryleve laat Zonnebuur de zonnepanelen op
woongebouwen installeren en onderhouden. De overheid keert voor de opgewekte
zonnestroom een subsidie uit, de SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). Huurders die lid zijn geworden van
Zonnebuur ontvangen 15 jaar lang jaarlijks
een bijdrage voor hun deelname aan de
energiecoöperatie. De bijdrage ligt rond de
€ 50,- per jaar.

Acht woongebouwen
De woongebouwen die zonnepanelen
krijgen, liggen aan de Pastoor Brugmanstraat
in Pannerden, de Wilgenstraat, Tolhuisstraat,
Tuinstraat en Kwekerstraat in Lobith, de
Voorstraat in Spijk, ’t Laantje - Tolstraat en de
Burgemeester Daalderopstraat in Tolkamer.

Meer weten?
Via de website van Vryleve,
www.vryleve.nl
en van de energiecoöperatie,
www.zonnebuur.nl
kunt u actuele informatie nalezen.
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Wat doet Vryleve aan verduurzaming

Twaalf duurzame woningen
Domeinenhof zomer 2022 klaar
Er is volop bouwactiviteit op het laatste
bouwterrein in de wijk Vierkenshof in
Tolkamer. Aan de straat Vierkenshof
verrijzen tien koopwoningen van
Mecus Planontwikkeling. Erachter,
aan de Domeinenhof, komen twaalf
duurzame huurwoningen van Vryleve.
De c ompacte woningen zijn uitermate
geschikt voor kleine huishoudens van
één of twee personen.
Passend bij doelgroep

Het grootste deel van de nieuwe huurders van Vryleve bestaat de laatste jaren uit
één- en tweepersoonshuishoudens, ruim
80%. Een klein deel van de huurwoningen
van Vryleve past bij deze doelgroep. We zijn
daarom erg blij met deze woningen aan de
Domeinenhof.
Type woningen
De twaalf woningen worden in zes blokken
van twee aan elkaar geschakelde woningen
gebouwd. Ze hebben een woonoppervlakte van ongeveer 55 m2 op één woonlaag.
Door de ruimten slim te verbinden, wordt de
woonruimte als groter ervaren en zijn er toch
twee aparte slaapkamers.
14

Houtskeletbouw
Aannemer Hestia HSB Vastgoed is bezig met
de prefabricage van de woningen. De woningen worden uitgerust in houtskeletbouw.
Vryleve heeft hiervoor gekozen vanwege de
modulaire, circulaire, flexibele en energiezuinige mogelijkheden en toch betaalbaar te
kunnen bouwen. Modulair betekent dat de
woningen in complete modules gebouwd
worden in een productiehal. Op de bouwplaats vindt het monteren en afbouwen van
de modules plaats in een korte tijd. Hierdoor
is er weinig bouwoverlast voor de buurt. Door
deze effectieve wijze van bouwen kunnen
we de huren zo laag mogelijk houden. Hestia
HSB Vastgoed heeft ervaring in de regio met
houtskeletbouw en betaalbaar bouwen.
Duurzaam
De woningen worden rondom – vloer,
buitenwanden en dak – goed geïsoleerd.

Verwarming en koeling is daardoor mogelijk
via een aircosysteem. Er komt geen aardgas

binnen. Zonnepanelen wekken het grootste
deel van de energievraag op. Voor warm water plaatsen we een warmtepompboiler in
het huis. Er komt een gescheiden riolering,
waarbij het regenwater via infiltratiekratten in
de tuin wegloopt.
Medio 2022 klaar
Volgens de planning kan Vryleve de
woningen medio 2022 in verhuur nemen. We
verwachten eind mei, begin juni 2022 advertenties voor de verhuur te kunnen plaatsen.

Huurverhoging
De overheid stelt jaarlijks regels vast
voor het huurbeleid. Daar mogen
woningcorporaties niet van afwijken.
Vryleve mag één keer per jaar de
huur verhogen, dit is echter geen
verplichting. De regering bepaalt het
maximale percentage huurverhoging
dat is gebaseerd op een vastgesteld
inflatiecijfer. Verhuurders mogen het
inkomen van huurders een rol laten
meespelen bij de huurverhoging.

per 1 juli 2022
onder inflatie!

Wat geeft de Rijksoverheid aan over huurverhoging sociale huurwoning
vanaf 1 juli 2022?
De Rijksoverheid geeft aan dat verhuurders vanaf 1 juli 2022 de huur mogen v erhogen met
maximaal 2,3% (inflatie) als de (kale) huur € 300 of meer per maand is. En m
 aximaal € 25, als
de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dat is hoger dan 2,3 %. Daarmee kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen en daarmee een huur vragen die beter past bij de
kwaliteit van de woning.

Prestatieafspraak: huren betaalbaar
houden, huurverhoging maximaal inflatie
Vryleve heeft in de prestatieafspraken voor
de gemeente Zevenaar met de gemeente,
de andere corporaties Baston Wonen en
Plavei en de huurdersverenigingen afge
sproken dat huren maximaal tot met de
inflatie (nu 2,3%) verhoogd worden. Daarmee houden we de woonlasten betaalbaar.

Vryleve werkt aan betaalbaarheid:
huurverhoging gemiddeld 2,1%
Per 1 juli 2022 verhoogt Vryleve de huren
met gemiddeld 2,1%. We zijn blij dat het
gelukt is 0,2% lager uit te komen dan wat
mag. De verhoging kan liggen tussen 0% en
2,3% en is afhankelijk van de woningwaardering (puntenwaardering) van een woning.
De huurders hebben vóór 1 mei persoonlijk
bericht over hun huurverhoging ontvangen.

Geen inkomensafhankelijke
hogere huurverhoging
Verhuurders mogen van de Rijksoverheid
meer huurverhoging vragen als een huurder
een hoger middeninkomen of een hoog
inkomen heeft, tot maximaal 3,3%. Vryleve
heeft besloten de huurverhoging alleen
op basis van de woningwaardering te be
rekenen. Er is dus geen inkomensafhanke
lijke hogere huurverhoging.

Meer weten?
Wilt u meer weten over huurverhoging per 1 juli 2022?
Bel naar ons kantoor op 0316 - 54 37 41 of kijk op www.rijksoverheid.nl onder huurverhoging 2022.
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Wandel of fiets
gratis uw
boodschappen
bij elkaar óf
maak een
ander blij!
Verse groenten of brood van de bakker bij elkaar
wandelen of fietsen. In de gemeente Zevenaar
kunnen mensen met een laag besteedbaar inkomen
sparen voor gratis gezonde producten en diensten.
Hoe meer ze bewegen, hoe meer digitale punten
ze sparen. Liemers Vitaal is een uniek initiatief
om mensen met een kleine portemonnee aan te
moedigen meer te bewegen en gezonder
te eten. “En mensen die financieel gezond
zijn, kunnen ook werken aan hun vitali
teit én iets betekenen voor anderen.”
Meer in beweging komen is gezond, het
geeft meer energie, je zit beter in je vel, het
maakt je hoofd leeg en je krijgt meer sociale
contacten. Gerjo Schepers bedacht met
een vriend het initiatief Liemers Vitaal, dat
financiële steun ontving van de provincie

Gelderland en nu krijgt van het sport- en
beweegakkoord van de gemeente. Samen
met zijn partner Willeke Scheele maakt hij
vanuit het bedrijf VierVitaal de regio vitaler.
“Een gezonde leefstijl moet toegankelijk zijn
voor iedereen, ook voor minima. Vaak er
varen deze mensen een drempel om te gaan
sporten en is het lastig om gezonde keuzes te
maken in de supermarkt. Liemers Vitaal helpt
mensen naar een actieve, gezonde leefstijl en
beloont hen als ze in beweging komen.”
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Catalogus met beloningen
zondheid en kun je een deel
uit. Inmiddels zijn de geWie wandelt en fietst, kan sparen voor digitale van de Fitcoins doneren
meenten Westervoort,
munten, Fitcoins. De Fitcoins zijn in te wisse- aan mensen die het hard
Duiven en Doesburg
len voor gezonde producten, maar ook voor nodig hebben”, aldus Willeke
ook van start gegaan.
diensten zoals een yogales of een gratis knip- Scheele. “Ook is het mogelijk
Gerjo en Willeke willen
Willeke
Scheele
beurt bij de kapper. Elke 1.000 stappen of 15 om een product aan te bieden
iedereen aan het wandeminuten fietsen, levert 1 fitcoin op. Mensen dat een tweede leven verdient.
len krijgen. Ze werken met
met een kleine portemonnee hebben via een Je ontvangt hiervoor Fitcoins die je
diverse instanties en stimuleren
gratis app toegang tot een catalogus.
weer kunt schenken. Door mee te doen
het bedrijfsleven om medewerkers te laten
Zij kunnen de gespaarde Fitcoins
aan activiteiten als NL Doet, de bewegen. “Er ontstaat een saamhorigheidsuitgeven. Bedrijven, organilandelijke opschoondag of gevoel, ze worden vitaler en kunnen mensen
saties en inwoners kunnen
challenges is het bovendien in de regio een steuntje in de rug geven door
meedoen door iets in die
mogelijk extra Fitcoins te eigen initiatieven of deelname aan challencatalogus aan te bieden.
krijgen. Deelname kost ges.” De twee sociaal ondernemers hebben
“Elke deelnemer met een
slechts 6 euro per jaar en nog een stip op de horizon: “Gezonde gekleine portemonnee ontje maakt andere mensen dragsverandering en een positieve mindset
vangt een welkomstcadeau,
blijer, gezonder en vitaler.”
is ons doel”, zegt Willeke. “Als gecertificeerde
Gerjo Schepers
een doosje vol geluk, gesponcoaches voor ‘positieve gezondheid’ gaan
sord door bedrijven en inwoners”,
Groei van mensen
we met mensen wandelen en tegelijkertijd
legt Gerjo uit. “We vragen deelnemers
De reacties zijn goed, bedrijven zijn en- werken aan vitaliteit in de breedste zin van
ook naar hun wens, een droomcadeau, waar- thousiast om hun producten te promoten en het woord. We dragen bij aan groei en een
voor zij willen sparen. Denk aan een avondje te doneren en het initiatief rolt steeds verder gezond leven van mensen!”
uit met het gezin of met partner. Wij gaan dat
dan waarmaken.” Gerjo ervaart dat meedoen
en bewegen meerdere voordelen heeft. “Je
verbetert niet alleen je gezondheid, je bespaart op boodschappen en het is een mooie
manier om met andere mensen in contact te
komen. Door mee te doen aan wandelingen,
activiteiten of gratis workshops over vitaliteit
kun je ook Fitcoins verdienen. Het motiveert
om zelf iets te doen voor een vitaler leven. Je
ziet mensen opbloeien.”
Hart voor elkaar
Om een droomcadeau te
realiseren, moeten deelne
mers best lang sparen. Met
Hart voor Elkaar kunnen
inwoners die financieel
gezond zijn iets betekenen voor anderen met een klein
budget. “Zo werk
je aan je eigen ge-

Doet u ook mee?
Om deel te nemen aan Liemers Vitaal heeft u een smartphone 
nodig. U kunt deelnemen door een e-mail te sturen naar
meedoen@liemersvitaal.nl. Dan ontvangt u uitleg hoe u de
ItsMyLive-app installeert. Belangrijk: uw gegevens blijven privé.
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Hybride werken
We hebben tijdens de coronapandemie ervaring opgedaan met
thuiswerken. Als grootste voordelen zijn uit de bus gekomen:
ongestoord kunnen werken en minder reistijd hebben. Zo kunnen
we uw vragen en woonvragen zo snel mogelijk afwikkelen!
Vergaderen en overleggen via beeldbellen blijven we ook doen. Er blijven zaken en
situaties, waarover we elkaar live willen spreken. Daarom werken we zoveel mogelijk
op dinsdagen en donderdagen op kantoor. Door de combinatie van op kantoor en thuis
werken, het zogenaamde hybride werken, zijn medewerkers niet altijd op kantoor aanwezig.
U kunt het beste telefonisch of via de mail een afspraak maken als u een medewerker wilt spreken.
24/7 online bereikbaar

Telefonisch bereikbaar

U bent van ons gewend dat we via
www.vryleve.nl altijd bereikbaar zijn. U vindt hier veel
antwoorden op uw woon- en huurvragen. Via Mijn Vryleve
vindt u d
 igitale formulieren voor het aanvragen van een
verbetering, het inschrijven als woningzoekende en het
melden van reparaties en storingen.

Van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur via
0316 - 54 37 41.
Voor dringende reparaties kunt u buiten deze tijd bellen en
wordt u doorgeschakeld naar onze spoedservice.
Openingstijden kantoor Vryleve

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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Op afspraak
Open van 10.00 - 16.00 uur
Op afspraak
Open van 10.00 - 16.00 uur
Op afspraak

Column

Kun je leren van wat er gebeurd is?
Dit voorjaar kreeg ik de uitnodiging weer een column voor woonstichting VryLeve te maken. Dit keer
was het thema ‘Leren van wat gebeurd is’. Nou, we hebben ons er inmiddels wel bij neergelegd dat het
coronavirus waarschijnlijk lange tijd wereldwijd boven ons hoofd blijft hangen. We zijn ervan op de hoogte
welke voorzorgsmaatregelen je moet blijven nemen: handen wassen, geen drukke plekken opzoeken en
niet teveel zoenen met iedereen.
Die laatste maatregel vond ik nog niet zo heel erg, want die verplichte drie zoenen, mwoh, daar kan ik wel buiten...
En wie weet worden regels weer aangescherpt als het nodig is, en daar geven we dan weer morrend gehoor aan.
Want we hebben geleerd wat er anders gebeurt...
Maar toen was daar de inval van Rusland in Oekraïne en dat geeft dit thema wel een erg wrange bijsmaak....
leren van wat gebeurd is....
Ik stel me zo voor dat het weekend voordat de inval plaatsvond ook de mensen in Oekraïne elkaar een bezoekje
brachten, gewoon, om ‘n verjaardag te vieren of gezellig bij te kletsen. Een paar dagen later liepen ze met het
hoognodige aan spulletjes verdwaasd, verdrietig, in shock door hun wijken, weg van het oorlogsgeweld. Het was
live te volgen op tv!
In onze plaatselijke supermarkt hoorde ik een man zeggen: ‘Ik heb weleens gehoord dat elke generatie minimaal
één oorlog meemaakt.’ En de schrik sloeg om mijn hart! Niet eens om mezelf; ik heb kansen genoeg gehad om
iets van mijn leven te maken en ben tevreden. Maar die kinderen van ons en hún kinderen...die zullen toch niet
moeten opgroeien in een tijd waarin een mensenleven niks meer waard is? Ik kán dat gewoonweg niet geloven,
het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven. Hoe lang die oorlog ook duurt, je weet dat ooit de partijen weer
tegenover elkaar gaan zitten en de ‘vrede’ tekenen, want zo eindigt elke oorlog.
Ik weet heus wel, dat de halve wereld al veel langer in brand stond, maar toch niet ónze wereld?
Wat ik geleerd heb van wat er gebeurd is, is dat we onze kop intussen wel uit het zand mogen
halen en accepteren dat ‘in vrede leven’ helemaal niet zo vanzelfsprekend is.
Ondanks alles wil ik toch deze column graag weer positief eindigen:
het is nu maandag 21 maart, de eerste echte warme lentedag.
Pas goed op jezelf en op elkaar en blijf gezond!
Annelies Jansen,
Lobith

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

WELKOM
THUIS!

Puzzel

Woordzoeker

9
5 4 8
8 2
6

3 1
6

9 6
7
8 2
7
1 2
8
1
3
9
6

De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt.
Na oplossing vormen de overgebleven letters een zin.
Aspiratie
Behoud
Billijk
Carbid
Dader
Diadeem
Douche
Drama
Duaal
Elite
Energie
Equipe
Ermee

Escorte
Flapuit
Gebrom
Geding
Gedoe
Gerei
Goeierd
Grond
Ilium
Inleg
Innen
Inning
Inrit

Italië
Kucht
Leugenaar
Lumen
Manege
Meent
Mengsel
Molest
Nachthemd
Nafta
Neutron ´4oord
Ongenoegen
Oproer

Orkaan
Ovaal
Overall
Palet
Platform
Rebel
Rechtvaardiging
Resource
Smeer
Snoep
Sprei
Sterfte
Tauge

Tobbe
Tuinier
Verhit
Vlees
Voornaam
Vrijdag
Wcrol
Wezen
Woord
Wrong
Wijkcentrum

Woonstichting Vryleve
Adres

Halve Maan 18
6915 SW Lobith

Telefoon

0316 - 54 37 41

E-mail

info@vryleve.nl

Internet

www.vryleve.nl

Suggesties?

Stuur uw oplossing naar...

Bent u bezig met een interessant
project, heeft u een idee om
de leefbaarheid op het Gelders
Eiland te verbeteren of iets
compleet anders? Laat het ons
weten voor eventuele plaatsing
in de volgende Welkom Thuis!

De winnaar van de cadeaubon is: Liza Ortsen uit Tolkamer.

Stuur uw suggesties naar
info@vryleve.nl of bel met
0316 - 54 37 41.

De oplossing van deze puzzel kunt u tot 31 juli 2022 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.
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Welkom Thuis! is een uitgave van:

