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Er zijn diverse artikelen gewijd aan dit hoofdthema. 

 Uiteraard zijn er nog  veel meer interessante onder-

werpen.  Misschien doet u wel goede ideeën op waar-

van u zegt: ‘Daar wil ik wat mee!’. Schroom niet contact 

met ons op te nemen. Niet is mooier dan een goed idee 

verwezenlijken!

Ik wens u weer veel leesplezier toe.

P.S. Wij vinden dat we samen verantwoordelijk zijn voor onze leefomgeving. Als 
 wooncorporatie dragen we daar graag aan bij. Speciaal voor de december-
maand hebben we vanaf 6 december onze kerstboom opgetuigd waarin u 
uw wensen kunt ophangen. Daarvoor hebben we in het midden van ons 
magazine een kerstkaart opgenomen waarop u uw wens kenbaar kunt 
maken en in onze boom kunt hangen. We zien u graag bij ons op kantoor!
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In dit nummer kunt u een paar voorbeelden lezen. Voor-

beelden, die u misschien ook op een idee brengen. 

 Elkaar helpen, hoeft niet groots of tijdrovend te zijn. Laat 

staan als het met meerdere mensen gebeurt.

Elkaar helpen
Tijdens bewonersavonden, in welk dorp dan ook,  komen 

dikwijls dezelfde onderwerpen naar voren zoals  een-

zaamheid (met stip op één), tuinonderhoud (vooral die 

van de buren) en het onderhouden van achter paden. 

Stuk voor stuk onderwerpen die u met elkaar kunt op-

pakken. Natuurlijk betekent dit niet dat het probleem 

hiermee altijd is opgelost. Maar even informeren of het 

de buurvrouw/-man nog lukt haar/zijn tuintje te onder-

houden en eventueel de helpende hand aanbieden en/

of met elkaar één of twee keer per jaar het achterpad 

schoonmaken scheelt al enorm. 

Verbindende factor
Het kan altijd beter, maar het is goed te constateren dat 

er al heel veel positieve verhalen zijn over ‘het samen 

doen’. Want met de steeds verder terugtredende over-

heid hebben we elkaar nog harder nodig. Wij, als  Vryleve, 

kunnen daar soms een verbindende factor in zijn en 

 willen daar dan ook graag onze bijdrage aan leveren.

SAMEN LEVEN!
Prinsjesdag ligt alweer ver achter ons. De verkiezingsstrijd laat de media niet los, we horen prachtige  beloftes. 
Natuurlijk kan de politiek goede randvoorwaarden scheppen, maar uiteindelijk moeten we het toch echt 
samen doen. In deze nieuwe Welkom Thuis! leest u diverse voorbeelden van hoe we het leven voor elkaar 
duidelijk beter kunnen maken. De inwoners uit de verschillende dorpen binnen Rijnwaarden doen heel veel 
voor elkaar, te veel om allemaal in één Welkom Thuis! te benoemen. 

Dirk Hoogland

Directeur/bestuurder
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Een aangepaste woning vinden, 
valt niet mee. Dat beseffen 
 Sonja en André de Wit uit 
 Tolkamer. Zij verruilden hun 
 woning en verblijven tijdelijk in 
het huis van Sonja’s zoon. 
 Hierdoor kwam hun  aangepaste 
woning beschikbaar voor de 
 familie Janssen, die een 
 gehandicapt kind heeft. En de 
familie De Wit? Zij is een stap 
dichterbij haar droom: een 
boerderij voor de hele familie!

Kans bieden aan 
een ander gezin 

Sonja en André de Wit 

Sonja de Wit: ‘We helpen een ander 
     en kunnen onze droom waarmaken’



In het sfeervolle Tolkamer-Tuindorp opent 

Sonja de Wit de deur van de karakteristieke, 

knusse woning van haar zoon. Op het raam 

ernaast staan in glasfolie tien namen ver-

meld. ‘Voor ons allemaal is hier geen ruimte 

hoor’, lacht Sonja terwijl ze ons binnenlaat. 

‘Momenteel woon ik hier met mijn man en 

dochter. Mijn zoon, schoondochter en klein-

kinderen verblijven tijdelijk in hun stacara-

van op een camping in Doetinchem. Onze 

kinderen boden hun huis aan. Dit scheelt 

in kosten en we zijn een stap dichterbij het 

realiseren van onze droom om samen met 

onze kinderen en kleinkinderen een 

boerderij in Zelhem te kopen.’

Aangepaste woning
Sonja en André woon-

den pas twee jaar in de 

aangepaste woning toen 

Vryleve het stel benaderde 

om te informeren hoe zij te-

genover woningruil stonden. 

‘Hoewel we wel een keer wilden 

verhuizen, was het nu in eerste instan-

tie nog niet de bedoeling. Maar het verzoek 

van Vryleve was een mooi moment. Boven-

dien heeft de familie Janssen het huis har-

der nodig dan wij. De hoekwoning in Lobith 

is een aangepaste woning. Naast een uit-

bouw met een extra slaap- en aangepaste 

badkamer is er veel ruimte in en naast het 

huis. Toen we erin trokken, zou mijn moe-

der, die destijds nog leefde, bij ons in komen 

wonen. Maar nadat het contract getekend 

was, overleed ze.

We konden in de woning blijven wonen. Ik 

ben erg enthousiast over het contact met 

Vryleve, die zeer meegaand is geweest in 

het opknappen van de woning. De geda-

teerde en aangepaste keuken en de badka-

mer boven werden vernieuwd. Het is echt 

een ontzettend mooi, ruim huis.’

Zorgen voor elkaar
Maatschappelijk betrokken en voor anderen 

zorgen. Dat is waar Sonja en André de Wit 

voor staan. Sonja: ‘We vinden het belang-

rijk iets voor een ander te betekenen. In het 

verleden hebben we onze woning 

opengesteld voor mensen 

die zorg of opvang no-

dig hadden. Toen mijn 

moeder hulpbehoe-

vend werd, besloot ik 

voor haar te zorgen. 

De veranderingen in 

de zorg hebben hiertoe 

bijgedragen. Op deze ma-

nier houd ik zelf de regie en ik 

geloof dat mijn moeder gelukkiger 

was geweest bij ons dan in het verzorgings-

huis. Maar ook omdat mijn ouders vroeger 

voor mij hebben gezorgd, wilde  ik nu op 

latere leeftijd voor hen zorgen. Als meer 

mensen dat doen, heeft dat een positieve 

uitwerking op de maatschappij. Het scheelt 

zorg en woningruimte en dus geld. Als fa-

milies voor elkaar zouden zorgen, kunnen 

mensen veel meer voor elkaar betekenen.’
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Lees verder op de volgende pagina

Sonja de Wit: ‘We helpen een ander 
     en kunnen onze droom waarmaken’

Nienke en Sylvia Janssen



Natuur en rust
Het echtpaar woont al jaren in Tolkamer en 

daarvoor in Gendt, maar Sonja komt van 

oorsprong uit het westen van land. Het wo-

nen in deze regio bevalt haar goed. ‘De vrij-

heid. Daar gaat het om. Het is hier heerlijk 

wonen. De groene omgeving, de vriende-

lijke en gemoedelijke mensen, je komt hier 

helemaal tot rust. En onze kinderen wonen 

hier. Nee, we willen hier niet weg. Het was 

een goede beslissing om te verhuizen. Mijn 

man en ik zijn hobbyfotografen en reizen 

graag. Veel hebben we niet nodig, een lief 

huisje met tuin samen met onze kinderen. 

Buitenaf wonen is altijd een droom geweest 

van onze familie. Ons droomhuis staat dan 

ook op het platteland, midden in de natuur. 

En we hebben er al één op het oog!’

‘We moeten Nienke helpen met douchen, medisch verzorgen en aankle-

den’, vertelt moeder Sylvia. ‘In ons vorige huis, hier om de hoek, was haar 

slaapkamertje boven. We droegen haar naar boven en naar beneden. Dat 

wordt steeds moeilijker. Daarom konden we daar op een gegeven mo-

ment niet meer blijven wonen.’ Het stel heeft eraan gedacht de vorige 

woning aan te passen, maar dat betekende dat er geen ruimte meer was 

om buiten te zitten. ‘Dus hebben we Vryleve benaderd voor een 

aangepaste woning. Dat ging erg snel. Binnen twee maanden 

kregen we een woning toegewezen. We zijn enorm dankbaar 

dat de familie De Wit voor ons wilde verhuizen.’  

Gewend
Afgelopen augustus kreeg het gezin de sleutel van het nieuwe 

huis. Inmiddels is iedereen redelijk gewend aan de nieuwe wo-

ning. Sylvia: ‘Hoewel de woonkamer wat kleiner is dan we ge-

wend waren, is op de begane grond achter onze woonkamer en 

bijkeukentje een aanbouw. Daar is de slaap- en badkamer van 

Nienke. Dat is echt heerlijk. Ze kan nu zelf vanuit de woonkamer 

naar haar slaapkamer om daar te spelen. Nienke kan nu ook zelf 

naar buiten, de achtertuin in. We hebben redelijk veel grond om-

dat het een hoekwoning is. ’ Hoewel de badkamer sterk geda-

teerd is en er wat problemen zijn met de waterafvoer, ziet Sylvia 

de toekomst in de nieuwe woning wel zitten. ‘De aangepaste 

badkamer is nu nog ongeschikt, maar we hebben gesprekken 

met Vryleve over een nieuwe badkamer. Binnenkort worden een 

lager aangepast toilet, een antislipvloer en een speciale stoel ge-

plaatst. Hoe het verder gaat met Nienke in de toekomst? Dat is 

lastig te zeggen. Het kan zijn dat ze min of meer zelfstandig kan 

leven, maar het kan ook zijn dat ze in een rolstoel komt. Ze houdt 

haar handicap, maar ons streven is om haar een zo normaal mo-

gelijke jeugd te geven!’

SYLVIA JANSSEN:
‘EEN AANGEPAST HUIS VOOR ONZE GEHANDICAPTE DOCHTER’

Sylvia en Nik Janssen wonen in Lobith en hebben twee dochters. Nienke (4) is geboren met een open ruggetje en kan alleen 
lopen met hulpmiddelen zoals spalken of een looprekje. Ze woont  thuis en haar ouders verzorgen haar. De verzorging is voor 
de ouders steeds minder eenvoudig nu Nienke ouder wordt. Afgelopen zomer kregen ze een aangepaste woning van Vryleve. 

    ‘Binnen twee maanden kregen we een woning toegewezen.   
         We zijn enorm dankbaar dat de familie De Wit 
      voor ons wilde verhuizen.’   
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‘De familie Janssen heeft 
het huis harder nodig dan wij.’



Thea Jansen: ‘Tijdens het vieren van Burendag 2015 ontstond het idee om ons woongebouw een 

naam te geven. Hiermee willen we bereiken dat we goed te vinden zijn. Ook maken we hiermee het 

onderscheid met Lobede. Iedere bewoner kon een naam bedenken en inleveren. Hieruit hebben 

we de vijf meest  passende namen geselecteerd. Uiteindelijk hebben we met Vryleve bekeken welke 

naam het best de lading dekt, ook voor de toekomst. Het werd De Schans. We zijn er erg blij mee.’
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We werken hard aan het maken van een 

nieuwe website. Het streven is deze per 1 ja-

nuari 2017 ‘live’ te laten gaan. Op deze nieu-

we site vindt u onze diensten en informatie 

gemakkelijker en in zo weinig mogelijk klik-

ken. Ook op uw tablet en smartphone! Tot 

die tijd blijven we onze ‘oude’ website actu-

eel houden. U kunt nieuws, woning aanbod 

en alle andere actualiteiten blijven  vinden. 

Nog even met iets meer muisklikken. 

Oproep testteam
Om te weten of alles werkt zoals bezoekers 

van de site willen, gaan we in november en 

in december testen met een testteam. Vindt 

u het leuk en bent u bereid mee te doen in 

het testteam?  Iedereen die overweg kan met 

een muis is welkom! 

Meld u aan bij Mieke van der Steen via                

m.vd.steen@vryleve.nl onder vermelding 

van testteam vryleve.nl. 

Naamgeving De SchansNieuwe website

Kosten voor nieuwe huurder drukken
We willen nieuwe huurders in een dure peri-

ode van verhuizing niet met onnodige kos-

ten opzadelen. Daarom hebben we ervoor 

gekozen de waarborgsom af te schaffen. De 

waarborgsom was bedoeld om bij opzeg-

ging reparaties financieel te kunnen dekken 

als deze niet door de vertrekkende huurder 

volgens afspraak waren gedaan. Met goed-

keuring van de Huurders Belangen Ver-

e n i g i n g 

R i j n -

waar-

den hebben we voor nieuwe huurders de 

waarborgsom afgeschaft. Vertrekken zij uit 

de woning en zijn er na de einddatum re-

paraties voor hun rekening, dan rekenen we 

deze met een factuur af.

Contractkosten vervallen ook
Tegelijk met de waarborgsom vervallen ook 

de contractkosten. Sinds 1 juli 2016 betalen 

nieuwe huurders bij oplevering van de wo-

ning alleen de eerste huur. Is de maand al 

verder gevorderd, dan wordt de komende 

maandhuur hierin meegenomen.

Waarborgsom blijft staan 
bij lopende contracten
Voor zittende huurders met lopende huur-

overeenkomsten blijft de situatie zoals deze 

nu is. Aan het einde van de huurperiode 

spreken we af hoe u de woning achterlaat. 

Staat er op de einddatum nog afgesproken 

reparatiewerk voor uw rekening open, dan 

gebruiken we hiervoor de waarborgsom. 

Overtreffen de kosten van reparatie uw 

waarborgsom, dan ontvangt u een factuur 

voor de meerkosten.

Vragen?
Heeft u vragen over afschaffing van de waar-

borgsom en de contractkosten? Stel deze 

dan via wonen@vryleve.nl, Mijn  Vryleve of 

tijdens kantooruren via 0316 - 54 37 41.

Afschaffen waarborgsom en contractkosten  
Nieuwe huurders betalen geen waarborgsom en contractkosten meer sinds 1 juli 
2016. Zij betaalden deze kosten altijd naast de eerste huur bij het ondertekenen 
van de huurovereenkomst. De reden van het afschaffen is het drukken van kosten 
voor nieuwe huurders.



De toekomstige nieuwbouwwoning
Nieuwbouw in 2017 gaat echt gebeuren.  We hadden  ge- 

hoopt dat al in 2016 het startschot werd gegeven, maar dat 

is niet gelukt. De keuze voor wat we gaan bouwen, is  bewust 

 gemaakt en het is goed om daar in dit artikel  aandacht aan 

te geven. Onze nieuwbouw bestaat de  komende jaren uit 

goedkopere (ongeveer € 500,-), kleinere en 

vooral grondgebonden woningen.
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Waarom kleinere woningen? 
Uit alle onderzoeken en enquêtes blijkt dat het voor-

al één- of tweepersoons huishoudens zijn, die op 

zoek zijn of gaan naar een andere huurwoning. Dit 

is ook al de huidige realiteit. Op dit moment wijzen 

we ruim 75% van onze woningen bij mutatie toe aan 

deze doelgroep. Wij hebben vastgesteld dat wij over te weinig wo-

ningen beschikken, die echt passen bij de vraag. Meestal zijn de 

woningen, die beschikbaar komen, te groot. Om die reden heb-

ben we besloten onze huidige aanbod uit te breiden met kleinere 

woningen. 

Waarom goedkope woningen 
(huurprijs tot € 500,-)?
De veranderende regelgeving beperkt huurders steeds 

verder in hun mogelijkheden andere huurwoningen 

te kiezen. De doorstroom raakt dus belemmerd. De 

consequentie van deze nieuwe regels is onder andere 

dat mensen met een laag inkomen alleen in aanmer-

king komen voor een goedkope woning. Goedkope 

woningen die onvoldoende aanwezig zijn in de ge-

meente Rijnwaarden. Met de door ons te realiseren 

goedkope woningen kan weer een doorstroming op 

de plaatselijke woningmarkt ontstaan. Ouderen geven 

aan graag te willen verhuizen. Zij doen dit vaak niet 

omdat  de ‘nieuwe’ woning duidelijk duurder is in ver-

gelijking tot de huidige woning en meestal ook onno-

dig groot. Ook onze mutatiecijfers bevestigen dit. Hier-

uit blijkt dat in slechts 15% van de mutaties de nieuwe 

hoofdhuurder 60 jaar of ouder is.

Kosterijpad, Herwen

Graaf Reinaldstraat, Lobith

Vierkenshof, Tolkamer

Slimme woningen, Tolkamer



Een lage maandhuur betekent natuurlijk ook lagere investeringen. 

Sober en doelmatig bouwen is nu belangrijker dan het oude beeld 

‘ruime woning neerzetten, want die is altijd makkelijk te verkopen’. 

Sober en doelmatig bouwen betekent onder andere dat we, sa-

men met de gemeente, onderzoeken of de noodzaak tot het creë-

ren van parkeerplaatsen aanwezig is en of we verfraaiingen aan de 

woning kunnen beperken. Maar vooral streven we naar een opti-

maal gebruik van duurzame, onderhoudsvrije materialen.

Waarom grondgebonden woningen?
De bewoners van Rijnwaarden, maar ook mensen die zich hier wil-

len vestigen, willen graag een tuintje hebben. Appartementen zijn 

er genoeg, daarvoor past het aanbod bij de vraag. Als we een wo-

ning lastig kunnen verhuren, is dat bijna altijd een appartement. 

Daarom dus grondgebonden woningen.

Wat kunt u verwachten?
In Lobith en Herwen werken we aan de realisatie van deze wo-

ningen waarbij we nog uitgaan van de traditionele woningbouw. 

Daarnaast bereiden we momenteel een nieuw conceptwoning 

voor.  Woningen, die voldoen aan onze uitgangspunten grondge-

bonden, kleiner en goedkoop. Opgebouwd uit nieuwe, duurzame 

materialen en een plattegrond die de woning ook geschikt maakt 

voor rolstoelgebruikers. Een woning die tevens energie-neutraal is. 

Dit type woning willen we realiseren op Vierkenshof in Tolkamer 

en in de toekomst ook op andere kavels die in het bezit zijn van 

 Vryleve. Op onze site kunt u meer lezen over deze projecten.

De toekomstige nieuwbouwwoning
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Berkhaag, Herwen

Berkhaag, Herwen

Berkhaag, Herwen

Kosterijpad, Herwen

Graaf Reinaldstraat, Lobith



Jongerencentrum De Sfinx in Lobith en jongeren-
centrum De Piramide in Pannerden bieden ruimte 
aan zowel oudere als jongere jongeren 
(groep 7 en 8). Hier kun je gezellig met 
elkaar samenkomen en deelnemen aan 
(zelfbedachte) leuke, sportieve en 
informatieve activiteiten.

Activiteiten
Jongerenwerkers Kesley Szmagalski en Claudia 
 Peeters organiseren activiteiten voor leerlingen van 
groep 6 t/m 8, scholieren (13-16 jaar) en jongeren 
in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar. Een team van vrij-
willigers begeleidt hen hierbij vol enthousiasme. 
De jongerenwerkers geven bovendien voorlichting 
over thema’s zoals seksualiteit, alcohol & drugs en 
 geld zaken, zij bieden w e e r b a a r -
heidstrainingen aan én Kesley 
is als veldwerker op s t r a a t 
actief.
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Van jongeren voor jongeren



Smokkelspel
Een spel van jacht en prooi. Boeven op diver-
se plekken in Lobith en jongeren die de politie 
te slim af waren. Op 9 oktober rende een grote 
groep jongeren door Lobith om waardevolle 
voorwerpen als diamanten te kopen en erin te 
handelen. Maar ze moesten uit de buurt van de 
politie blijven! Tikte de politie je aan dan kreeg 
je een boete. Het groepje dat het meeste geld 
overhield, was de winnaar! 

Van jongeren voor jongeren

Meer weten? 
Een dropping, party, kampvossenjacht, spelmiddag of speurtocht; wil je ook 
een keer meedoen aan de activiteiten of wil je meer informatie? 
Kijk op www.de-sfinx.nl of neem een kijkje in één van de jongerencentra. 
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Joeri (29): 
“Ik woon bij mijn moeder. Ik verdien niet zo-

veel, ongeveer € 1.650 bruto per maand (dat 

is onder de € 22.100 per jaar). Daarom kwam 

verhuizen tot voor kort niet in me op. Nu al 

mijn vrienden op zichzelf wonen, gaat het bij 

mij ook kriebelen. Ik heb recht op huurtoe-

slag en mag reageren op woningen met een 

huurprijs tot € 586,68. Is een woning € 600,00, 

dan kom ik daar niet voor in aanmerking. Het 

duurt iets langer, maar het gaat waarschijnlijk 

lukken binnen een jaar heb ik begrepen. Ik sta 

al een tijdje ingeschreven.” 

Dick & Mia Jansen (71 en 69 jaar)
Dick en Mia Jansen zijn met pensioen: “We 

leven van een AOW-uitkering met een klein 

pensioentje van het administratiekantoor, 

waar Dick gewerkt heeft. In totaal zo rond 

de € 1.800 netto in de maand (jaarinkomen 

ligt onder de € 30.050). Al 24 jaar wonen we 

in deze hoekwoning. Op zich met heel veel 

plezier. Maar de tijd die we nu in tuinieren 

steken, willen we liever besteden aan uitjes, 

zoals weggaan met de camper. 

We zoeken een kleinere woning en hebben 

net bij Vryleve gehoord dat we tot € 586,68 

kale huur kunnen reageren op het wonin-

gaanbod. We kunnen lang niet op alle appar-

tementen reageren, die we zouden willen. 

Met onze lange woonduur is de kans groot 

dat we snel aan de beurt zijn als er een wo-

ning vrijkomt die ons past.”

Yvette (32)
“Met die nieuwe regels wordt het echt lastig 

voor mij om aan een huis te komen. Ik heb 

een deeltijdbaan als medisch secretaresse 

en ben manicure aan huis. Samen levert me 

dat gemiddeld rond de € 2.000 netto op, veel 

meer dan de inkomensgrens van € 22.100,00. 

Ik mag wel op alle woningen tot € 710,68 

reageren, maar bij een huurprijs lager dan 

€ 586,68 gaan mensen met een laag inko-

men voor. Het komt erop neer dat ik terecht-

kom op een huurprijs tussen de € 586,86 en 

€ 710,68 netto. Veel hè! En een koophuis lukt 

niet, ik kan tot een koopprijs van € 85.000 

gaan. Wat koop je daar nou voor?”

Carolien (42)
“Ik zit middenin een echtscheiding en ben op 

zoek naar huisvesting. De kinderen komen 

bij mij wonen. Hoe het financieel zo meteen 

allemaal gaat, is nog vrij onzeker. Ik heb een 

parttime baan en reken op kinderalimentatie 

en misschien een aanvullende uitkering. Het 

is wel zeker dat het onder de € 30.000 bruto 

per jaar zal zijn en dat ik huurtoeslag ga krij-

gen. Ik mag daarom reageren op een woning 

met een kale huurprijs van maximaal € 628,75 

per maand. Gaat lukken, ik houd moed!”

Nieuwe toewijzingsregels in de praktijk
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Heeft u een jaarinkomen hoger dan 

€ 35.739? Dan zijn wij beperkt in de 

woningen die wij u kunnen toewij-

zen. U mag reageren op ons woning-

aanbod, maar mensen met een lager 

inkomen gaan voor. Tenzij het gaat 

om een vrije sector woning waarbij de 

huurprijs hoger ligt dan € 710,68. 

Meer informatie over Passend 

 Toe wijzen vindt u op www.vryleve.nl.

Sinds 1 januari van dit jaar gelden scherpere inkomensgrenzen bij het toewijzen 
van huurwoningen. Het doel hiervan is de huurprijs van een woning beter te laten 
passen bij het inkomen en de grootte van het huishouden. De overheid noemt dit 
Passend Toewijzen. Hoe werkt dit eigenlijk voor mensen die een woning zoeken? 
Maak kennis met enkele huishoudens, die een woning zoeken in Rijnwaarden. De 
situaties berusten op werkelijkheid, de namen zijn bedacht.



WONINGZOEKENDE WIL EEN BEGELEIDE 
BEZICHTIGING EN AFSPRAAK IN AVOND 
We hebben geleerd van de resultaten van ons klantonder-
zoek van het tweede kwartaal van 2016.

Gesprek op kantoor: topper!
U waardeert het gesprek op kantoor voor we een aanbie-
dingsbrief versturen zeer. Na een gesprek melden mensen 
ons vaak dat ze naast de zakelijke afhandeling zeker ook de 
persoonlijke kennismaking plezierig vinden. Daar gaan we 
dan ook mee door!

Bezichtiging: graag medewerker Vryleve mee
Krijgt een woningzoekende een woning aangeboden, dan 
bekijkt hij in de bedenktijd het huis van binnen en van 
buiten. Zowel de woningzoekende als huurder die vertrekt, 
blijkt het meestal prettig te vinden als een medewerker van 
Vryleve aanwezig is. Soms willen mensen liever zelf gaan. 
Wij blijven u vragen of u het fijn vindt als we bij bezichtiging 
van een aangeboden woning aanwezig zijn en regelen het 
zoals u wilt. Het komt ook voor dat de huurder die vertrekt 
graag wil dat er iemand van Vryleve bij is.

Afspraak in avond
Woningzoekenden gaven ons aan dat zij prijs stellen op 
contact met Vryleve in de avonduren. Graag horen we van u 
welk tijdstip u goed uitkomt. En of het gaat om een informa-
tief of specifiek gesprek op kantoor of om een afspraak op 
locatie. Samen kunnen we kijken of we een afspraak kunnen 
maken. 

Zaken regelen met Vryleve kan sowieso al 24/7 digitaal via 
Mijn Vryleve.

Wilt u meer weten over ons doorgaand klantonderzoek? 
Laat u horen via Mijn Vryleve,  m.vd.steen@vryleve.nl of 
0316 - 54 37 41.

WAT DOE IK NA HUUROPZEGGING 
MET EEN EIGEN AANBOUW? 
Van ervaringen van net vertrokken huurders kunnen we veel 
leren. Dat bleek uit de resultaten van ons klantonderzoek 
van het tweede kwartaal van 2016.

Onduidelijkheid over welke aanbouw en 
bijbouw mag blijven zitten
Een zelfgebouwd aanbouwtje, carport of overkapping mag 
soms onder voorwaarden blijven zitten aan het eind van een 
huurperiode. Voor de helft van de vertrekkende huurders 
was dit  in het voorjaar van 2016 onvoldoende duidelijk.  Wij 
gaan over zelf aangebrachte bouwwerken uitvoeriger infor-
meren, in woord en op papier. U kunt hierover op voorhand 
ook altijd contact met ons opnemen om een beoordeling te 
laten doen.

Ervaring met Vryleve: helft positief, helft niet
De helft van de vertrokken huurders geeft aan geen posi-
tieve ervaring met Vryleve te hebben gehad. Graag horen 
wij van u wat de negatieve ervaringen waren. We kunnen 
daarvan leren en  onze werkwijze veranderen. Wilt u uw  er- 
varingen alstublieft met ons delen via  m.vd.steen@vryleve.nl 
of 0316 - 54 37 41? Vraagt u bij telefonisch contact naar  
Mieke van der Steen. 

Resultaten uit 
doorlopend klantonderzoek
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Wij horen graag uw mening. Bent u goed door ons gehol-

pen of Of kan het beter? Graag horen we van u als (nieuwe) 

huurder of woningzoekende wat u van onze dienstverlening 

vond. Daarom kan het zijn dat u een e-mail van ons ontvangt 

met een link naar een kort onderzoek. Dit onderzoek bestaat 

uit slechts 5 vragen. De afzender hiervan is wonen@vryleve.nl. 

Hartelijk dank voor uw hulp!

Uw mening helpt ons te verbeteren
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‘Welkom op de mooiste werkplek van Ne-

derland’, zo begroet Pedro Canters, manager 

wonen, werken en welzijn van ABC-Zorg-

comfort ons in het torentje van het stijlvol-

le gebouw aan de Europakade. En Canters 

heeft niets teveel gezegd; het uitzicht over 

de Rijn en de uitgestrekte uiterwaarden is 

adembenemend mooi. Met schepen die 

langsvaren, camperaars die genieten van 

het uitzicht en wandelaars die voorbijko-

men. ABC-Zorgcomfort huurt het torentje 

met de twee verdiepingen van Vryleve en 

gebruikt dit als kantoor en overlegruimte. 

‘De torenkamer had de bestemming woon-/

zorgappartement, maar is nooit verkocht en 

stond leeg’, vertelt Pedro Canters. ‘Voor mij is 

het een ideale plek. Samen met zo’n 80 zorg-

medewerkers ben ik verantwoordelijk voor 

de realisatie van een kwalitatief goede zorg- 

en dienstverlening. Naast de aansturing van 

het team houd ik me bezig met het ontwik-

kelen en uitvoeren van het woon-, zorg- en 

welzijnsbeleid. Dan is het prettig om dichtbij 

de medewerkers te kunnen werken en te 

overleggen. Ik ben twee dagen in de week 

op deze locatie aanwezig. De andere dagen 

werk ik vanuit onze locaties in Angerlo en 

Westervoort.’

Verloren warmte
Een gezond klimaat en een comfortabele 

leefomgeving zijn niet alleen van belang 

voor de appartementen, het is ook nood-

zakelijk voor een werkplek om 

beter te kunnen functione-

ren. Hoewel de vloer van 

het torentje in Rijnzicht 

voorzien is van vloer-

verwarming, bleek 

dat niet toereikend 

te zijn toen Canters 

zijn intrek erin nam. 

‘In de winter was het 

écht heel koud, de tem-

peratuur kwam niet boven 

de veertien graden. De ruimte op 

de tweede verdieping heeft een hoog pla-

fond, dat in een punt loopt. Hierdoor gaat 

de warmte verloren. Samen met Vryleve 

hebben we gekeken naar mogelijke oplos-

singen. Zij kwamen met het idee van de in-

fraroodpanelen van Heatfun, die gebaseerd 

zijn op stralingswarmte. De panelen zijn te 

gebruiken wanneer je ze nodig hebt. Dat 

kwam goed uit want de ruimtes in het to-

rentje hoeven uiteraard niet permanent ge-

bruikt te worden. Bovendien zijn infrarood-

panelen goedkoper in aanschaf 

dan een cv-installatie met 

radiatoren en zuinig in 

verbruik.’

Koude voeten?
Infraroodverwar-

ming is in opmars 

voor het duur-

zaam en gezond 

verwarmen van 

een gebouw of voor 

plaatselijk verwarmen. 

Het systeem werkt door mid-

del van panelen die op verschillende 

manieren zijn te bevestigen. Tegen de wand, 

maar ook in of aan het plafond. In het torentje 

van Rijnzicht zijn boven de vergadertafel en 

ABC-Zorgcomfort werkt al een aantal jaren met veel plezier in het klassieke, 

 statige gebouw Rijnzicht in Tolkamer. En het comfort in de kantoorruimte in 

het torenkamertje is er sinds afgelopen jaar alleen maar beter op geworden. 

KANTOOR ABC-ZORGCOMFORT IN TOLKAMER DUURZAAM EN GEZOND VERWARMD

      ‘Infraroodverwarming biedt directe warmte      
                   en voelt heerlijk comfortabel aan’
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het bureau van Canters op maat gemaakte 

hangende plafondpanelen ontworpen met 

geïntegreerde ledverlichting. Ten opzichte 

van traditionele verwarming heeft infrarood 

tal van voordelen, zo ervaart ook Canters na 

de eerste winter achter de rug te hebben. 

‘De panelen bieden directe warmte en het 

voelt heerlijk comfortabel aan. Wel heb je te 

maken met een opwarmtijd en moet je eraan 

denken de panelen tijdig aan te zetten. Het 

paneel wordt eerst opgewarmd waarna het 

omgevingswarmte verspreidt. Natuurlijk, als 

ik de hele dag achter mijn bureau zit in de 

winter krijg ik op een gegeven moment toch 

nog wat koude voeten. Maar het is uiteraard 

belangrijk en gezond regelmatig te bewe-

gen en af en toe aan de wandel te gaan. Bo-

vendien kan ik altijd nog een mobiel paneel 

plaatsen onder het bureau. Het is echt een 

ideale oplossing als bijverwarming!

Totaalconcept zorg
Samen met Vryleve biedt  ABC-Zorgcomfort 

in Rijnzicht zorg op maat en zelfstandig, 

 comfortabel en betaalbaar wonen met 

een huurtoeslagmogelijkheid voor senio-

ren en mensen met een zorgindicatie. Zij 

kunnen van 07.00 tot 23.00 uur een beroep 

doen op de aanwezige zorg en ’s nachts bij 

KANTOOR ABC-ZORGCOMFORT IN TOLKAMER DUURZAAM EN GEZOND VERWARMD

      ‘Infraroodverwarming biedt directe warmte      
                   en voelt heerlijk comfortabel aan’

Lees verder op de volgende pagina



In 2018 gaan wij op kleine schaal testen doen 

in bestaande huurwoningen met infrarood (IR) 

verwarming om te kijken of we dit gefaseerd in 

onze huurwoningen gaan aanbrengen in de 

toekomst. Infraroodverwarming is een effectie-

vere en goedkopere manier van verwarmen. De 

aanleiding hiervoor is dat we voorbereid willen 

zijn op het moment dat de aardgasvoorraad 

uitgeput is, naar schatting rond 2040. De gas-

gestookte CV-ketel verdwijnt de komende de-

cennia dus uit onze woningen. We zijn op zoek 

naar een effectievere en daardoor goedkopere 

manier van verwarmen. We doen testen met IR 

om te kijken of we deze verwarming gefaseerd 

in onze huurwoningen gaan aanbrengen in de 

toekomst. 

Hoe werkt infraroodverwarming?

De elektrische straling vanaf een IR-paneel in de 

ruimte verwarmt lichamen en  objecten zoals 

muren, meubels en plafonds. Het is te vergelij-

ken met de stralingswarmte van een houtka-

chel of open haard. De  warmte die het paneel 

uitstraalt dringt praktisch  zonder verlies door de 

lucht en verwarmt de  aanwezige objecten. 

Wat is het verschil met de CV met ketel 

en radiatoren of elektrische kachel?

Een CV-systeem en elektrische kachels verwar-

men de lucht in huis. Bij het CV-systeem stroomt 

er heet gestookt water door een gesloten circuit 

van radiatoren en leidingen.   Via geleiding, ook 

wel convectie genoemd, wordt de lucht opge-

warmd. Is de lucht op temperatuur, dan pas ne-

men lichamen en objecten ook de warmte aan. 

Waarom kiest Vryleve 

voor praktijktesten met IR? 

Met IR is de warmte per ruimte te regelen en is 

het vertrek snel warm. Het systeem is onder-

houdsarm en werkt  goed op opgewekte zon-

ne-energie. Prettig is dat er geen radiatoren 

en leidingen op vaste plekken meer nodig zijn. 

Lekkage van water is voorbij. Omdat er minder 

luchtverplaatsing is, dwarrelt er bovendien min-

der stof rond.

Hoe zien de IR-panelen eruit?

IR-panelen zijn dun en vallen bijna niet op. Ze 

komen voor als wandpanelen, hangende pla-

fondpanelen of als mobiele staande panelen. In 

allerlei uitvoeringen en maten, zelfs in de kleur 

van de muur of als schilderij. Het is ook mogelijk 

er lampen in te integreren. De staande panelen 

worden nu vaak als bijverwarming gebruikt. In 

onze testen gebruiken we vooral wandpanelen.

Wat verwachten we van de stookkosten?

De hoogte van de kosten voor verwarming bin-

nenshuis hangt af van het stookgedrag van de 

bewoners. Vryleve verwacht dat de stookkosten 

verlagen omdat het systeem per ruimte te rege-

len is.  Zeker in combinatie met een elektrische 

boiler, die rechtstreeks op een zonnepaneel aan-

gesloten is, kan kan de afname van elektriciteit 

op het elektra netwerk minder zijn.

Meer weten?

Op internet kunt u veel informatie over 

 infraroodverwarming vinden. Wij kunnen u 

ook meer vertellen. Stel uw specifieke vraag 

via  wonen@vryleve.nl. Bent u als woning-

eigenaar benieuwd naar de testen? Onze 

 ervaringen en voorbereidingen leest u in 

 Welkom Thuis en op onze site www.vryleve.nl.

 calamiteiten op de slaapdienst. Het wel-

zijn van de be woners staat centraal bij 

de  complete zorgaanbieder. Canters: ‘Het 

gaat om service, zorg en comfort, waar-

bij  mensen de regie over hun eigen leven 

behouden. Niet alleen hier, ook op andere 

locaties zijn we bezig om met woningcor-

poraties en project ontwikkelaars invulling 

te geven aan de scheiding van wonen en 

zorg. Ons totaalconcept is afgestemd op 

persoonlijke wensen van de zorgafnemers 

in de omgeving die zij wensen. Dat bete-

kent dat we ook thuiszorg en dagbesteding 

bieden. Mensen kunnen  samen eten en we 

organiseren activiteiten.’ 

www.abc-zorgcomfort.nl

Krijgt u infraroodverwarming in huis?
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‘Het gaat om service, zorg en
comfort, waarbij mensen de regie 
over hun eigen leven behouden. 



Heeft u last van geluid of rommel, 
ga dan in gesprek. Vaak zijn mensen 
zich er helemaal niet van bewust dat 
ze overlast veroorzaken. Wacht niet 
te lang met zo’n gesprek en probeer 
uzelf in de ander te verplaatsen. Sa-
men kunt u een oplossing bedenken. 
Het gesprek werkt alleen als u beiden 
rustig en niet boos bent.
En die verjaardag in uw tuin, die toch 
wel luidruchtiger werd dan u gepland 
had? Die wordt niet als herrie ervaren 
als u de buren inlicht.

Wat een heerlijke lange zomer!  
Maar ja, die herrie...
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Soms ontstaat een huurachter-
stand. De oorzaak is bijna altijd 
een plotselinge daling in inko-
men. Bijvoorbeeld door baan-
verlies, scheiding, dure studie 
van een kind of overlijden 
van een partner. Om te hel-
pen voorkomen dat de achter-
stand te hoog oploopt, sturen 
wij als signaal een aanmaning. 
Zo kunt u tijdig actie ondernemen. 

Kunt u (tijdelijk) niet betalen, dan raden we 

u aan direct contact met ons op te nemen 

via 0316 - 54 37 41 of wonen@vryleve.nl. In 

een gesprek aan de telefoon, op kantoor 

of bij u thuis kijken we of we samen 

een oplossing kunnen vinden voor 

het wegwerken van de achterstand. 

Er is veel meer mogelijk dan u in eer-

ste instantie misschien denkt! 

Lees meer op www.vryleve.nl. 

Trek op tijd aan de bel bij 
betalingsproblemen!

Hoe beter u uw buren kent, hoe beter u elkaar begrijpt. Als u elkaar leert kennen, is de drempel om overlast met 
elkaar te bespreken minder groot. Krijgt u nieuwe buren? Of bent u juist de nieuwe buur? Maak kennis met elkaar!
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Nog enkele 
appartementen
Schoolstraat 
Pannerden
•  Waar: 2e verdieping van De Pannerd aan 
 de Schoolstraat in Pannerden.
• Voor wie: jong en oud, 
 met of zonder zorg
• Indeling: 
 woonkamer 
 (18 - 25 m2) met 
 open keuken, 
 één slaapkamer 

(13 - 16m2), een bad kamer 
met douche, wastafel, 

 toilet en was machine-
 aansluiting. 
 In de meeste 

appartementen 
 is ook een apart 
 2e toilet 
 aan wezig.
• Mogelijkheid 

tot huren van parkeerplaats 
 in de parkeerkelder.
• Huurprijs af hankelijk van de grootte van 
 het  appartement is de kale huurprijs 
 tussen € 510,00 en € 540,00. 
• Servicekosten: € 32,00 per maand.
• Heeft u huurtoeslag? Dan krijgt u voorrang 

op deze appartementen.
• Voorzieningen: 
 op loopafstand vindt u een supermarkt, 

school, kapper, cafetaria, bakker, slager, 
 poelier, drogist en café. In het gebouw zelf 
zijn een fysiotherapeut en een huisarts-
praktijk gevestigd.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een appartement bezichtigen? Neem 
dan contact op met Woonstichting Vryleve voor een afspraak. Bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 8.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 
0316-543 741 of per e-mail wonen@vryleve.nl.

TE HUUR

Wilt u huren? Graag een reactie op het woningaanbod 
plaatsen?  Wilt u in aanmerking komen voor een appartement? 

Reageer dan op het woningaanbod op onze website 
www.vryleve.nl of bel met Vryleve via 0316 - 54 37 41.

Kom vrijblijvend 
bezichtigen!



Direct antwoord 
op uw vraag
Als u bezig bent een huis te zoeken, een 

klus in huis voor te bereiden of een va-

kantie te plannen, wilt u eigenlijk meteen 

antwoord op vragen die in u opkomen. 

Goed nieuws is dat 80% van de antwoor-

den op dit soort vragen à la minute te 

vinden is op internet. En ook nog eens 

de klok rond, dus 24 uur per dag.

Informatie op website
Op www.vryleve.nl vindt u onder ande-

re het actuele woningaanbod van onze 

huurhuizen, woningen die te koop zijn, 

informatie over klussen die u mag doen 

in huis, advies over de manier waarop, 

een overzicht van onderhoudswerk in uw 

straat en aan uw woning en de planning. 

Maar ook wat we allemaal doen buiten 

het verhuren van woningen.

Mijn Vryleve
Speciaal voor onze huurders hebben 

wij Mijn Vryleve. Hier kunt u direct 

 reparaties inplannen en digitaal formu-

lieren invullen en indienen. Wanneer en 

waar u wilt.

Bereikbaarheid
Blijft er nog een specifieke vraag 

over? Dan zijn we van maandag t/m 

 donderdag tussen 8.00 uur en 

17.00 uur telefonisch te bereiken op 

0316 - 54 37 41. Tijdens deze 4 dagen 

is ook onze woonservicebalie geopend 

aan de Halve Maan 18 in Lobith. Op vrij-

dag werken wij uitsluitend op afspraak. 

19

Column
Wees een beetje lief voor elkaar...

Het is een prachtige zonnige dag in september. Gelukkig niet meer zo heet als 
verleden week, toen de mussen nog gebraden van het dak vielen. Maar toch, 
lekker weertje. En vanmiddag heb ik naar Prinsjesdag gekeken, de optocht dan 
hè en de hoedjes. Hartstikke leuk. Nou ja, leuk.... ik heb dames gezien, die ge-
woon écht geen hoedje moeten dragen, net zoals ik dat niet moet doen. Staat 
me niet. Ook niet ‘n muts of een petje of eigenlijk vooral geen petje. Onder een 
muts kun je nog wegkruipen.

Wat had ik nog meer gezien; o ja, de Glazen Koets. Die werd door kenners bestem-
peld als ‘te protserig’ en scheen dus láng niet zoveel allure te hebben als de Gouden 
Koets. Maar ja, die zien we even niet, want die wordt gerestaureerd voor ‘n slordige 
1,2 miljoen. Geschat dan hè, want je zult zien dat ze tijdens die restauratie nog een 
kleinigheidje of zo tegenkomen. Tja, dán wordt ‘t allemaal ietsepietsie duurder. Dat is 
bij elke garage toch? Maar goed, niet zeuren, want W.A. betaalt daar zelf óók aan mee. 
En wij willen natuurlijk allemaal wel dat onze koning en zijn vrouw niet in de eerste de 
beste kar door Den Haag trekken, die ene keer per jaar. 

Onze koning las de troonrede best goed voor. Je kon zó horen dat-ie ‘s avonds heus 
wel regelmatig een stukje voorleest. Goede intonatie, af en toe een beetje inhouden 
om de spanning op te bouwen, een beetje gevoel in zijn woorden leggen daar waar 
nodig, prima in orde. Lekker kort ook, want ja, wees eerlijk, we weten in grote lijnen 

toch al wel wat hij gaat zeggen: gaat goed, kan beter, allemaal ‘n beetje vooruit, 
behalve degenen die niet vooruit gaan, goeie regering, moeilijke besluiten, 

lief zijn voor elkaar....

Ik heb niets tegen het koningshuis en stiekem hou ik wel van de 
kneuterigheid, de folklore, het ‘doe één keer per jaar eens niet 
gewoon, maar pak flink uit’. En ja, dat is ook wel weer zo: ik mag er 

graag een beetje cynisch over zijn. 

Als u dit leest, zijn we al weer een heel eind 
op weg naar het einde van 2016. Graag 
wil ik u een fijne, gezellige december-
maand toewensen en.....wees lief voor 
elkaar! En als je dat niet op kunt brengen, 
respecteer elkaar. En als je dát niet op kunt 
brengen: laat elkaar met rust. Dan komt alles 
goed in 2017.

   Annelies Jansen, Lobith

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

OPEN!
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Welkom Thuis! is een uitgave van:

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

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.

Stuur uw oplossing naar...

De oplossing van de puzzel uit de vorige Welkom Thuis! was: 
Samen is niet alleen.
De winnaar van de cadeaubon is : W.J.M. Kateman, Loostraat 14 uit Aerdt.

De oplossing van deze puzzel kunt u tot 8 december 2016 aan ons doorgeven.
Dat kan vanaf nu via het invulformulier op onze website www.vryleve.nl/puzzel, of 
zoals u dat gewend was 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 woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt. 
Na oplossing vormen de overgebleven letters een zin. 
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