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Mijn  
nieuwe stek 
 

 

Verhuizen betekent een huurcontract tekenen, spullen pakken 

en inrichten. Chelsea Steenveld (28) kon dit voorjaar haar eerste 

zelfstandige huurwoning betrekken. Haar bovenwoning aan 

Tussen de Dreven in Driebergen is een kinderdroom die uitkomt.  

 

Op haar nieuwe plek kan Chelsea haar creativiteit helemaal 

uitleven. Ze houdt zich onder andere bezig met schilderen, 

gedichten schrijven en fotograferen “Kunst en cultuur vloeien door 

mijn aderen”, lacht ze. De zolder van haar nieuwe woning komt 

daarom goed van pas. “Daar kan ik mijn schilderspullen laten staan 

en de volgende dag gewoon weer verder gaan”.  

 

Chelsea is geen Driebergse, maar haar roots liggen niet ver weg.  

Ze is geboren en getogen in Zeist en bijna alle familieleden wonen 

daar nog. “Het is fijn om in de buurt te blijven”, zegt ze. Toch past 

de kleinschaligheid van Driebergen haar beter. Ze denkt dat haar 

nieuwe woning een goede basis voor haar toekomstplannen is.   

 

Als het spreekwoordelijke stof van de verhuizing is neergedaald,  

wil ze weer met vrijwilligerswerk aan de slag. De Cultuurhoek, op 

een steenworp van haar woning, lijkt haar wel iets.  

Ook wil ze mensen bijstaan als ervaringsdeskundige  

in de GGZ. 

 

 

 

 MIJN NIEUWE STEK

“Kunst en cultuur vloeien 

door mijn aderen”
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Heuvelrug Wonen 
Postbus 129 
3940 AC Doorn 
 
Telefoon: 0343 536080 
 
E-mail: info@heuvelrugwonen.nl 
www.heuvelrugwonen.nl 
Twitter: @heuvelrugwonen 

Bezoekadres 
Boswijklaan 50 
3941 ZN Doorn 
 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag van  
8.15 tot 12.00 uur 
Vanaf 12.00 tot 17.00 uur 
alleen op afspraak 

Contact met Heuvelrug Wonen

Heuvelrug Wonen en 
Woningbouwstichting 
Cothen willen fuseren op  
1 januari 2022 
 

In juli 2020 is de intentieovereenkomst voor  

de mogelijke fusie getekend. De afgelopen 

maanden is er gewerkt aan verdere 

samenwerking en voorbereiding op de fusie. 

Hierbij is ook de Huurdersbelangenvereniging 

betrokken. 

 
Heuvelrug Wonen neemt alle werkzaamheden van 
Woningstichting Cothen over 
De voorbereidingen zijn in volle gang. De fusie is een stevige 
administratieve operatie die veel tijd vergt. Wij vinden het belangrijk 
om volkshuisvestelijk onze verantwoordelijkheid te nemen en de 
huurders van Woningbouwstichting Cothen een vertrouwde 
toekomst te bieden waarbij ook onderhoud en verduurzaming hoog 
op de agenda staan. Door de fusie voegen wij 300 woningen aan ons 
bezit toe.  
 

Deze keuze is gemaakt omdat Woningstichting 
Cothen haar volkshuisvestelijke opdrachten in 
Cothen niet meer zelfstandig kan uitvoeren  
Wij werkten al langer samen met Woningbouwstichting Cothen. 
Vanuit deze samenwerking hebben wij ook al een aantal sociale 
nieuwbouw woningen gebouwd in Cothen en zijn er nog circa 10 
sociale nieuwbouw woningen in voorbereiding. Fusie is dan ook een 
logische uitkomst.  
 

Voor u als huurder verandert er niets 
Onze medewerkers blijven, zoals u van ons gewend bent, zichtbaar 
en aanspreekbaar in onze dorpen. Zij werken intensief samen om de 
dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  
 
 
Jos Sleyfer 
Directeur-bestuurder 
 
 

Spreekuren wijkbeheerder 
Groenhoek 73, Driebergen 
In verband met corona zijn  
de spreekuren vervallen. Met 
vragen kunt u op werkdagen 
bellen tussen 8.30 en 12.00 uur, 
(0343) 536080. 
 
Wijkkantoor Sitiolaan  
en De inloop Doorn 
Activiteiten voor en door 
bewoners Sitiolaan 197, Doorn. 
Voor activiteiten en actuele 
openingstijden zie:  
doorn.de  inloop.net. 
 
De Inloop Driebergen 
Oranjalaan 73, Driebergen 
Voor activiteiten en actuele 
openingstijden zie:  
Driebergen.de  inloop.net. 
 
Glasschade 
Bij glasschade bellen huurders,  
als zij verzekerd zijn, met de 
Glaslijn via telefoonnummer  
0900 204 0444. 
De Glaslijn is 7 dagen  
per week, 24 uur per dag 
bereikbaar. 
 

Cv-storing 
Bij cv-storing bellen huurders  
in Driebergen rechtstreeks  
naar Bonarius, telefoon  
088 – 115 13 13. Huurders 
in Doorn en Leersum bellen  
naar Breman Service Zeist  
bv via de storingstelefoon  
0900 821 21 74 (24 uur per dag). 
 
Rioolstoring 
De Riool Reinigings Service (RRS) 
is 24 uur per dag te bereiken op 
telefoon 030 24 82 60 0 
 
Noodgevallen 
Voor spoedeisende zaken is  
Heuvelrug Wonen ook buiten  
kantoortijden bereikbaar op 
telefoon 0343 53 60 80 
 
Heuvelrug Wonen is ook  
op Twitter. Volg ons op 
@heuvelrugwonen  
 
U kunt ons voor reparaties 
bereiken van 8.15 tot  
12.00 uur op telefoonnummer 
0343 536080. 

Heuvelrug Wonen is   
ook op Twitter!  
           Volg ons op  
           @heuvelrugwonen 

Colofon  
© Op de Hoogte is een uitgave van Heuvelrug Wonen en verschijnt twee keer per 
jaar. Redactie tekstschrijvers: Christine van Eerd, Michiel Schaaij, Anita Brinkerink. 
Hoofd-/eindredactie: Anita Brinkerink. Overige redactieleden: Jaap Groeneveld, 
Hans Hillebrand, Marcel van den IJssel, Els van Tuinen, Henny Zuurbier.  
Vormgeving: WAT ontwerpers. Fotografie: Albert Willemsen
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 VAN ALLES WAT

 
 
 
 
 
 
 
Een huis huren kost geld zoals we 
allemaal weten. Jaarlijks hebben wij  
als huurdersbelangenvereniging 
gesprekken over het huurbeleid met 
Heuvelrug Wonen. Dat is een  
complex verhaal want er zijn vele 
uitzonderingen en wettelijke regels.  
De jaarlijkse huurverhoging is 
bijvoorbeeld afhankelijk van de  
inflatie, maar ook van afspraken  
met de gemeente over het aantal 
sociale huurwoningen. Elke jaar is  
het huurbeleid een hele puzzel 
waarover wij advies geven. 

Huurbevriezing 
Voor dit jaar is het anders. Vanwege de coronacrisis heeft de 
minister besloten tot een huurbevriezing. Dat betekent voor 
alle huurders in een sociale huurwoning dat zij in 2021 geen 
jaarlijkse huurverhoging krijgen. Vorig jaar was er voor een deel 
van de sociale huurders ook een mogelijkheid tot 
huurbevriezing. Zij moesten dit toen zelf aanvragen. Hiervan 
hebben weinig huurders van Heuvelrug Wonen 
gebruikgemaakt. Dat verbaast ons. Waarom dat zo is, blijft 
gissen en een raadsel. We zijn blij dat de huurbevriezing van dit 
jaar automatisch wordt toegepast. U hoeft hier niets voor te 
doen. 
 
Tijdelijke huurkorting 
Voor noodsituaties heeft Heuvelrug Wonen trouwens ook een 
regeling voor tijdelijke huurkorting. Bijvoorbeeld als uw 
inkomen flink daalt door werkloosheid vanwege 
coronamaatregelen. Of als u met minder geld moet rondkomen 
na een scheiding. Zo’n korting op de huur is altijd maatwerk.  
 
Hoe het werkt staat uitgelegd in een apart stukje op de pagina 
hiernaast en op de website www.heuvelrugwonen.nl. Wij 
adviseren u om dit goed te bestuderen. Het kost even moeite, 
maar wellicht heeft u er dan ook voordeel van. En alle kleine 
beetjes helpen in deze toch al vreemde en dure tijd.  
 
Hans Hillebrand 
namens het algemeen bestuur van  

 

Diverse Kringloop winkels  
 
In de Kringloop winkels vindt u  
dagelijks nieuwe uiteenlopende 
producten, zoals: kleding, huisraad, 
speelgoed, boeken, curiosa, meubels 
etc. Gratis ophaaldienst, ook van  
grote goederen.  
 
Kringloop Driebergen 
Traay 49c, 3971 GC Driebergen 
Openingstijden: 
Maandag 13.00 – 17.30 uur 
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 18.00 uur 
Zaterdag 10.00 – 17.00 uur 

 
 
Kringloop Doorn 
Kampweg 7-I, 3941 HC Doorn 
Woensdag t/m zaterdag  
12.00 – 17.00 uur 
Telefoonnummer: 0844 – 300 123 
 
Snuffelschuur 
In Leersum is er een snuffelschuur.  
Voor meer informatie kijk op: 
www.snuffelschuurleersum.nl 

Huur, maar niet te duur 

NIEUWS VAN DE HUURDERSBELANGENVERENIGINGEN HBV HEUVELRUG WONEN
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Geen 
huurverhoging 
of verlaging
Veel huurders krijgen te maken met de financiële gevolgen door 

de maatregelen tegen corona. Dit jaar zijn er daarom een aantal 

afspraken gemaakt om de lasten iets te verlichten. Zo krijgen 

huurders van een sociale huurwoning dit jaar geen huurverhoging. 

Huurders met een laag inkomen en een hoge huur komen in 

aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. De Belastingdienst 

heeft aan ons doorgegeven welke huurders hiervoor in 

aanmerking komen. Zij hebben gekeken naar het inkomen van 

2019. Voor deze huurders is de huur verlaagd. Is uw inkomen na 

2019 gedaald en is uw netto huur boven € 633,25 (geldt voor 2 

bewoners) of € 678,66 (geldt voor 3 en meer bewoners) kijk dan op 

onze website www.heuvelrugwonen.nl om te kijken of u voor 

huurverlaging in aanmerking komt. Hier leest u ook hoe u een 

tijdelijke huurkorting kunt aanvragen als u bijvoorbeeld door de 

coronamaatregelen in financiële nood komt.

5

Zomerse  
rijstsalade  
met tonijn en  
avocado 
 
Deze rijstsalade met tonijn en avocado is super 
lekker als avondeten. Voeg eventueel nog wat sla 
en komkommer toe aan de salade om hem nog 
wat vullender te maken. Ook kunt u er een lekker 
broodje bij serveren. Heeft u nog wat rijstsalade 
over? De volgende dag is deze salade ook als lunch 
super lekker! 
 
Recept voor 2 personen 
Tijd: 25 min. 

Benodigdheden: 
• 150 gr rijst 
• 1 avocado 
• 2 eieren 
• 1 blikje tonijn 
• 200 gr sperziebonen 
• 1 bosui 
• 1 tl mayonaise 
• 1 tl yoghurt 
• 1 tl Italiaanse kruiden 
• snufje zout en peper 
 

Bereidingswijze: 
 
Zet een pan water op en kook de rijst volgens de 
bereidingswijze op het pak. Kook de sperziebonen 
en de eieren ongeveer 8 minuten. Snijd ondertussen 
de bosui en avocado in stukjes. Meng in een bakje de 
mayonaise, yoghurt, Italiaanse kruiden en een snufje 
zout en peper. Doe de rijst, avocado, sperziebonen, 
tonijn, bosui, gekookte eieren en de dressing in een 
kom. Meng alles goed door elkaar.  
 
Serveer de salade als maaltijdsalade met eventueel 
een broodje erbij. 
 
 

HEEFT U  
INTERESSE IN 
PV-PANELEN OP UW DAK? 

Neemt u dan contact met ons op via 0343 53 6080,  
info@heuvelrugwonen.nl of kijk op  
www.heuvelrugwonenduurzaam.nl 
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 NIEUWE WEBSITE

Op 1 maart lanceerde Heuvelrug Wonen haar nieuwe website 

‘Onze website was verouderd en werkte niet op smartphone of tablet. Huurders vragen om snelle en 

adequate dienstverlening. We willen die service bijvoorbeeld graag leveren via een nieuwe website.  

Zo kunt u nu digitaal reparaties indienen en ook zit er een live chat op de website. Dat is een makkelijke 

manier om u snel op weg te helpen. Ook werken we aan een nieuw huurdersportaal die via de website 

bereikbaar is’ vertelt Anita Brinkerink, communicatieadviseur bij Heuvelrug Wonen.  

 

In een klein team is nauw samengewerkt aan de website waarin ook 
de Huurdersbelangenvereniging is betrokken.  

We vinden het belangrijk dat we huurderswensen vertalen naar de dienstverleningsontwikkeling waardoor 

de aansluiting van de digitale wereld beter wordt gewaarborgd. De verbeteringen op de website moeten 

bijdragen aan een optimale bereikbaarheid en klantgerichtheid. Uiteraard verliezen we daarbij niet de 

persoonlijke aandacht voor u uit het oog. 

De veranderingen in de samenleving volgen elkaar steeds sneller op. 
Heuvelrug Wonen werkt daarom continu aan verbetering van haar 
dienstverlening. Digitalisering is een onderdeel van onze bedrijfsvoering 
die we op ons af zien komen.  
We willen dan ook graag verschillende toekomstbestendige diensten 
kunnen leveren aan onze huurders en woningzoekenden.  

Nieuwe website  
Heuvelrug Wonen 
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Waar staan we als woning -
corporatie in een veranderende 
wereld? Liggen we nog op koers  
of is het goed om een beetje  
bij te sturen? Om een antwoord  
te vinden op deze vragen 
organiseerde Heuvelrug Wonen 
twee bijeenkomsten. De 
resultaten nemen we mee in  
ons nieuwe koersplan. 
 

Het koersplan is de opvolger van het ondernemingsplan, dat ons 

vanaf 2018 richting geeft. De uitgangspunten uit dat plan blijven 

van kracht. Nog steeds werken we aan goed en betaalbaar 

huisvesten van mensen. Daarnaast creëren we door 

samenwerking synergie; samen investeren we in een duurzame 

woonomgeving. Hoe we dat doen en vooral met wie, daarover 

spraken we met medewerkers en met samenwerkingspartners. 

Beide bijeenkomsten waren online vanwege de 

coronamaatregelen. 

 

Vanuit huis 
Communicatieadviseur Anita Brinkerink was nauw betrokken bij 

de organisatie en coördinatie van de bijeenkomsten. “We 

hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan om een online 

bijeenkomst goed te laten verlopen. Op ons kantoor zat een 

panel voor de camera en technische ondersteuning achter de 

schermen. Vanuit huis of vanaf hun werkplek logden deelnemers 

in om mee te doen. Eerst een sessie met al onze collega’s en een 

week later met een grote groep betrokkenen van buiten de 

organisatie: onder andere de wethouders Wonen en Zorg, 

huurdersvertegenwoordigers van de HBV-HW, mensen van 

zorg- en welzijnsorganisaties en aannemers waar we veel mee 

samenwerken.” 

 

 

Inspirerende aftrap 
Trendwatcher Farid Tabarki opende met een inspirerende lezing. 

Hij ziet onze samenleving steeds meer vloeibaar worden, zoals 

hij het noemt. Vaste structuren verdwijnen en organisaties 

moeten flexibel zijn zodat ze binnen een netwerk van 

organisaties kunnen samenwerken. “Verandering is het enige 

constante, onzekerheid is de enige zekerheid”, aldus Tabarki. 

“Juist daarom moet je als organisatie veerkrachtig zijn.” Een mooi 

vertrekpunt voor de discussie over de positie van Heuvelrug 

Wonen in de veranderende wereld waarin wij werken.  

 

Actief meedoen 
“We hebben heel veel informatie kunnen ophalen”, zegt 

beleidsadviseur Dorthe Boerwinkel. “Ik denk dat we door deze 

opzet meer mensen hebben bereikt dan met een fysieke 

bijeenkomst. Iedereen deed actief mee via de chat en met digitale 

peilingen. Ook konden mensen in kleinere groepjes doorpraten in 

zogenoemde ‘breakout-rooms’. Zo kregen we een goed beeld wat 

er speelt bij onze samenwerkingspartners. Want we moeten het 

samen doen, daarover was iedereen het wel eens.” 

 

Meebewegen 
Heuvelrug Wonen gaat het koersplan nu verder uitwerken. “We 

varen niet opeens een heel andere koers hoor”, zegt Dorthe. 

“Maar voor een goede samenwerking is het belangrijk dat we 

meebewegen met de huidige tijdgeest.”  

 

Eind van dit jaar is het nieuwe koersplan klaar. U kunt het dan 

vinden op www.heuvelrugwonen.nl. 

Samen  
werken we 
aan wonen

KOERSPLAN
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John van der Vlist

 ACHTER DE SCHERMEN BIJ …

John maakte de overstap van het vastgoedbedrijf van de Leidse Universi-

teit, waar hij een financieel adviseurschap vervulde. Maar het wel en wee 

van een woningbouwcorporatie is hem niet vreemd. Eerder was hij onder 

andere verbonden aan Noordwijkse Woningstichting, Woonstad Rotter-

dam en Rijnhart Wonen.  

 

Haring met wittebrood 
Als geboren Leidenaar deed John jarenlang mee aan de herdenking van 

het einde van de Spaanse belegering in 1574. Nog steeds geniet hij op die 

feestdag van een traditionele ‘haring met wittebrood’. Maar omdat hij nu 

in Alphen aan den Rijn woont, komt die gewoon uit de plaatselijke super-

markt en niet meer van de Leidse ‘3 October Vereeniging’.  

 

De afstand tussen Alphen aan den Rijn en het kantoor van Heuvelrug 

Wonen in Doorn belette John niet, om als opvolger van de vorige  

coördinator Financiën aan de slag te gaan. De reistijd van 40 à 50 minu-

ten heeft hij er graag voor over. Bovendien werkt hij als gevolg van de  

coronamaatregelen ook vaak vanuit huis, net zoals veel van zijn nieuwe 

collega’s. 

 

Polderlandschappen 
Aan het thuisfront is het rustiger dan vroeger, want zijn twee zoons (31 

en 37) zijn al een tijd uit huis en helemaal zelfstandig. “Dat hebben ze 

prima geregeld, daar hebben we geen omkijken meer naar”, lacht John. 

Dat geeft hem en zijn vrouw de gelegenheid om wat vaker op de fiets te 

springen en lekker uit te waaien in de polderlandschappen van het 

Groene Hart. 

 

John is vast van plan om in de nabije toekomst een fietsdrager op de 

trekhaak van zijn auto te monteren. Hij wil ook hier op de pedalen om de 

dorpen van de Utrechtse Heuvelrug te verkennen. Zo kan hij het woning-

bezit van Heuvelrug Wonen bekijken en het nuttige met het aangename 

verenigen. De zomervakanties brengt John wat verder weg door. “Ik ben 

getrouwd met een Francaise. We zijn verzekerd van een vakantie -

bestemming in de Dordogne”. Tot het zover is, onderhoudt hij zijn Franse 

contacten vooral via de sociale media.  

 

Heuvelrug Wonen: één 
organisatie, verschillende 

afdelingen, 40 mensen. Waar 
en bij wie moet ik zijn? We 

kijken achter de schermen. In 
dit nummer bij de ervaren 

rekenaar John van der Vlist 
(65), die dit voorjaar begon 

als medewerker Planning en 
Control. Daar bewaakt hij het 
financiële reilen en zeilen van 

de corporatie.

“Het wel en wee van een woningbouw-
corporatie is mij niet vreemd.”
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Het is geen toeval dat er langs de Driebergse Hoofdstraat, ter 

hoogte van de Buzziburglaan, een opvallend monument voor  

de katholieke priester, dichter en politicus Herman Schaepman 

(1844–1903) staat. In de geschiedenis van landgoed Sparrendaal 

spelen zowel de Rooms-Katholieke kerk als Schaepman namelijk 

een prominente rol.   

 

Halverwege de 19e eeuw, in de tijd dat er alleen nog paard en 

wagens over de huidige N225 reden, kwam Sparrendaal in han-

den van het bisdom Utrecht. De katholieke kerk besloot om 

meer dan 100 duizend gulden te steken in de bouw van een 

grootseminarie. Aan de priesteropleiding die er werd gevestigd, 

was ook professor Schaepman verbonden. Verder hield de aarts-

bisschop van Utrecht residentie op Sparrendaal. 

 

Oudere Driebergenaren kunnen zich het indrukwekkende semi-

nariegebouw nog wel herinneren, want het stond tot in de jaren 

’80 van de vorige eeuw overeind. De laatste katholieke priesters 

waren echter in 1968 al vertrokken. Om tegen de leegstand te 

protesteren, werd het gebouw in 1970 door krakers bezet. In 

oktober van dat jaar maakte de plaatselijke Rijkspolitie, versterkt 

met overvalwagens en manschappen uit de hele provincie, een 

einde aan de kraakactie.

Daarna kocht de gemeente Driebergen het verouderde semina-

rie. Die treuzelde nogal en het zou nog tot 1984 duren voordat 

de sloophamer zijn werk kon doen. Drie jaar later was op 

dezelfde plek het huidige, halfronde gebouw met 124 apparte-

menten verrezen. Elders op het terrein wordt in zomervakanties 

de speelweek voor kinderen georganiseerd, maar dat evenement 

kon afgelopen jaar vanwege de corona-pandemie niet doorgaan. 

Vandaag de dag herinneren overgebleven delen van de oude 

seminariemuur nog aan de tijd van de Driebergse priesteroplei-

ding. Ook de nabootsing van de Lourdesgrot met zijn Mariabeeld 

is historisch. Die werd rond 1900 aangelegd en is vijf jaar geleden 

onder impuls van een groep enthousiaste inwoners hersteld. Als 

beloning voor die inspanning werd het bouwwerk door burge-

meester Frits Naafs geopend en aangewezen als gemeentelijk 

monument.  

 

De Lourdesgrot is nu een bijzonder meditatieplekje in het semi-

nariebos, waar wandelaars even tot rust kunnen komen. Voor 

wie er eens een kijkje wil nemen: de grot ligt op zo’n 100 meter 

vanaf de hoek van de Diederichslaan en de Van Oosthuyselaan.  

TERUGBLIK

Een duikje in de geschiedenis van de Heuvelrugdorpen 

brengt verhalen van vroeger naar boven. Hoe leefden 

onze dorpsgenoten in het verleden? En hoe zag hun 

woonomgeving eruit? Deze keer leest u het verhaal 

over het voormalige seminarieterrein op landgoed 

Sparrendaal in Driebergen-Rijsenburg. 

Terugblik 
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 VAN GROOT NAAR BETER

Met voorrang naar  
een andere woning 
 

Wilt u kleiner gaan wonen? Dan heeft u misschien recht op voorrang als u via WoningNet 

zoekt naar een andere woning. Dit was al zo. Misschien zoekt u zelfs al met voorrang. Maar 

let op: de werkwijze is veranderd. 

De eengezinswoningen en grotere appartementen van Heuvel-

rug Wonen zijn vaak verhuurd aan mensen die daar al jaren 

wonen. Als jonge gezinnen vonden zij daar hun plek. Nu de kin-

deren het huis uit zijn, wordt zo’n woning te groot. Terwijl een 

jong gezin van nu staat te springen om iets meer ruimte.  

 

Van vier naar drie kamers 
Wilt u verhuizen naar een kleiner appartement, in dezelfde buurt 

of juist ergens anders? Dat kan met de regeling Van Groot naar 

Beter. Huurders van een sociale huurwoning met minimaal vier 

kamers krijgen voorrang voor een sociale huurwoning met maxi-

maal drie kamers (een woonkamer en twee slaapkamers). Dat 

kan een woning van Heuvelrug Wonen zijn, maar u mag ook met 

voorrang reageren op woningen ergens anders in de regio 

Utrecht. En er is nog een voordeel: de huur van uw nieuwe 

woning is voor u maximaal 50 euro per maand meer dan u nu 

betaalt.  

 

Zo werkt het 
Om in aanmerking te komen voor die voorrang is het belangrijk 

dat u ingeschreven staat bij WoningNet. Want daar reageert u 

zelf op een vrijkomende woning die beter past bij uw huidige 

situatie. Die inschrijving werkt zo: 

• U maakt zelf een WoningNet-profiel met gegevens over de 

samenstelling van uw huishouden en uw inkomen.  

• De gegevens over uw huidige woning registreert Heuvelrug 

Wonen in uw profiel.  

• Stuur daarom een e-mail naar info@heuvelrugwonen.nl met 

daarin uw naam en adres. Vermeld in het onderwerp ‘4 kamer 

woning’.  

• Wij controleren uw recht op voorrang en registreren dit in het 

systeem van WoningNet.  

• U ontvangt hiervan een bevestiging, of een afwijzing als u niet 

aan de voorwaarden voldoet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwe werkwijze is op 1 juni ingevoerd. Het geldt voor 

nieuwe inschrijvingen én voor mensen die zich al eerder hadden 

aangemeld voor de voorrangsregeling Van Groot naar Beter. 

Controleer dus goed of de gegevens in uw WoningNet-profiel 

nog kloppen. Zo voorkomt u dat u de nieuwe woning van uw 

dromen misloopt. 

 

Kijk voor alle informatie over Van Groot naar Beter op 

www.woningnetregioutrecht.nl 
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DUURZAAMHEID

Is er iets stuk? Heuvelrug Wonen doet een 

groot deel van reparaties en onderhoud aan 

uw woning. Sommige kleine klussen doet u 

zelf. Op de nieuwe website kunt makkelijk 

vinden wie wat doet.  

 

Het Onderhoud ABC is een overzicht van allerlei zaken die stuk 

kunnen gaan in uw huis. In de praktijk bleek ons Onderhoud 

ABC niet meer compleet. Onderhoud aan zonnepanelen is 

bijvoorbeeld een nieuw fenomeen dat er nog niet in stond. Ook 

waren sommige teksten niet zo duidelijk.  

 

Op de website 
De hoogste tijd dus om er eens grondig naar te kijken. 

Coördinator Dagelijks Onderhoud Patricia van Tilburg pakte dat 

op, samen met collega’s en de HBV. “We hebben gekeken naar 

de vragen en reparatiemeldingen van de laatste jaren. Zaken die 

veel voorkomen, staan nu apart vermeld op de nieuwe website. 

Je kunt daar bij Reparatie en onderhoud bijvoorbeeld direct 

doorklikken naar Badkamer en toilet of naar Daken en dakgoten. 

Daar staat dan kort en krachtig wat wij vanuit Heuvelrug Wonen 

repareren en wat u zelf moet doen. Ook staat er bij veel 

onderwerpen een handige tip.” 

 

Compleet overzicht 
Op de website staat ook het complete Onderhoud ABC met alle 

reparaties alfabetisch geordend: van Afvoer tot Zonwering. De 

wet bepaalt welk onderhoud voor rekening van de huurder komt. 

Patricia: “Sommige dingen slijten nu eenmaal, ook bij normaal 

gebruik. Dan is het de verantwoordelijkheid van de huurder om 

dat te repareren. Als je een losse deurklink op tijd vastzet, is er 

niets aan de hand. Bent u niet zo handig of hebt u geen tijd, dan 

kunt u ook voor dat soort dingen ook een serviceabonnement 

afsluiten. Een service abonnement kost €4,50 per maand en 

moet voor minimaal 1 jaar worden afgesloten. Hiervoor worden 

alle herstelwerkzaamheden gedaan die u normaal zelf moet 

doen.” 

 

Frisse blik 
Het Onderhoud ABC geeft snel duidelijkheid. Zo weet u waar u 

aan toe bent. Ook voor nieuwe medewerkers en tijdelijke 

invalkrachten biedt het houvast. Bij het verduidelijken van het 

Onderhoud ABC kreeg Patricia hulp van Hans Hillebrand van de 

HBV. Zij is blij met zijn frisse blik: “Via een online overleg hebben 

we de complete lijst nagelopen. Hij gaf namens de huurders aan 

wat er ontbrak en wat onduidelijk was. Dat was heel fijn.”

Het Onderhoud ABC wordt aangevuld zodra 

dat nodig is.  

Mist u iets? Stuur dan een e-mail naar 

opzichters@heuvelrugwonen.nl 

De meest-voorkomende reparaties en het 

complete Onderhoud ABC staan op: 

www.heuvelrugwonen.nl/ik-huur/reparaties-

en-onderhoud 

Nieuwe huurders krijgen het Onderhoud ABC 

Van Afvoer tot Zonwering
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Een goede buur is beter dan een verre vriend, zegt het 

spreekwoord. Prettige contacten met medebewoners zijn 

voor jong en oud belangrijk. Een praatje, een glimlach en een 

beetje burenhulp maken het verschil. Deze keer spraken we 

met Ella van Oostenbrugge (54), die zich aan de Brinkseweg in 

Driebergen helemaal thuis voelt. 

 

Ze kwam voor de liefde naar Driebergen en is nooit meer 

weggegaan. Toen Ella als 19-jarig meisje het Zeeuwse 

Middelburg achter zich liet, was dat een grote stap. Maar met 

de liefde zat het goed en inmiddels heeft ze wortel geschoten in 

een arbeiderswoning uit 1966 aan de knusse Brinkseweg.  

 

Het kronkelende straatje ligt min of meer verborgen in het 

gebied tussen de chique Welgelegenlaan en de winkels aan de 

Traaij. Het is er rustig wonen, want veel doorgaand verkeer 

passeert er niet en de meeste buurtgenoten zijn wat ouder. De 

sociale samenhang is prettig. “Je kunt hier van je buren op aan”, 

zegt Ella.  

 

In 2019 zijn de woningen door Heuvelrug Wonen verduurzaamd. 

Omdat de zolders leeg moesten voor de isolatie van het dak, 

organiseerden bewoners een rommelmarkt. De 

woningcorporatie zorgde voor heuse marktkramen en het 

junizonnetje hielp mee om van de dag een succes te maken. 

“Voor herhaling vatbaar”, aldus Ella. Het wachten is nu op het 

einde van de coronapandemie. 

Mijn buurt

MIJN BUURT

“Het is hier rustig wonen 
en je kunt hier van je 
buren op aan”


