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Mijn  
nieuwe stek 
 

 

Verhuizen betekent een huurcontract tekenen, spullen pakken 

en inrichten. Helma (65) en Hans Keller (69) zijn het gewend 

geraakt. Onlangs lieten ze het oosten van het land achter zich 

om aan de Groenhoek in Driebergen te gaan wonen. “Lekker 

centraal en levendig”, aldus Helma.  

 

Na tientallen verhuizingen, meestal voor het werk, zijn ze intussen 

ervaringsdeskundigen geworden. Dat het rond de Groenhoek wat 

drukker is dan ze gewend waren, deert Helma en Hans niet.  

Ze woonden tot voor kort in een rustig buurtschap bij Ommen,  

in de provincie Overijssel. “We zochten wat meer reuring en dat  

is gelukt”, lacht Helma.  

 

De eerste maanden in Driebergen zijn het stel goed bevallen.  

“We kwamen hier in een multiculturele samenleving en dat vinden 

we eigenlijk heel leuk.” Winkelcentrum De Sluis ligt aan de 

overkant van de weg en ook de Traay bevindt zich op loopafstand. 

“Dus we nemen niet eens de moeite om de auto te starten. We 

doen alles lopend.” 

 

Helma en Hans staan volop in het leven en ook daarom vinden ze 

hun verhuizing naar het midden van het land een goede 

keuze. Omdat ze met hun bedrijfje Ardenshuis.com 

vakantiewoningen in de Ardennen verhuren, rijden  

ze regelmatig naar België. “Dat gaat vanuit 

Driebergen veel sneller.” 

 

 

 

 

 MIJN NIEUWE STEK

“We zochten wat meer  

reuring en dat is gelukt”
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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

Welkom huurders Cothen 
 

Zoals u misschien weet, hebben 

Woningstichting Cothen en Heuvelrug Wonen 

de handtekening gezet onder de fusieakte.  

 

Fusie per 1 januari 2022 een feit 
Inmiddels zijn de formele stappen gezet en hebben we de definitieve 
goedkeuring van de officiële instanties gekregen. Daarmee is de fusie 
per 1 januari 2022 een feit. Zowel Woningstichting Cothen als 
Heuvelrug Wonen zijn ervan overtuigd dat dit een goede stap is voor 
u als huurder. Ik heet u als nieuwe huurder van Cothen dan ook van 
harte welkom bij Heuvelrug Wonen! 
 

Wij organiseren het eerste kwartaal 2021  
een bijeenkomst om u te leren kennen 
Om dit heuglijke moment met u te vieren heeft u een brief met 
informatie ontvangen. Daarnaast organiseren wij begin 2022 nog een 
bijeenkomst waarin u kunt kennismaken met Bestuur, Management 
Team en de voor u ‘belangrijke gezichten’ van Heuvelrug Wonen.   
 

Er blijven dingen hetzelfde, maar er veranderen  
ook dingen 
Wij doen ons best onze dienstverlening aan u zo optimaal mogelijk 
te laten verlopen. Voor de huurders in Driebergen, Leersum en 
Doorn verandert er niets.  
 
In deze Op de Hoogte vindt u nog een artikel met aanvullende 
informatie.  
 
Tevens wens ik u allen fijne feestdagen en een gezond 2021!  
 
 
Jos Sleyfer 
 
 
 
 

Spreekuren wijkbeheerder 
Groenhoek 73, Driebergen 
Maandag 8.00 tot 9.00 uur en 
woensdag van 13.30 tot 14.30 uur. 
U kunt ook een afspraak maken 
met Kees Scheepens,  
0343 53 60 80 
 
Servicepunt Sitiolaan 
Voor en door bewoners  
Sitiolaan 197, Doorn 
Maandag, woensdag en vrijdag 
van 13.00 tot 17.00 uur 
 
De Inloop Driebergen 
Vijverlaan 10 (Welnúh) 
Woensdag van 09.00 tot  
12.00 uur 
 
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

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 

Gemeenteraadsverkiezingen: 
uw stem is de moeite waard  

NIEUWS VAN DE HUURDERSBELANGENVERENIGINGEN HBV HEUVELRUG WONEN

Op 16 maart 2022 zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. Dat lijkt misschien 
nog ver weg, maar toch is het belangrijk 
dat u zich er al in verdiept. Wonen is 
hierbij namelijk een belangrijk thema.  
 
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt 
misschien nog ver weg, maar toch is het belangrijk dat u zich er 
al in verdiept. Wonen is hierbij namelijk een belangrijk thema.  
 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben de 
gezamenlijke huurdersbelangenverenigingen op de Utrechtse 
Heuvelrug contact gezocht met de lokale politieke partijen.  
We hebben ze uitgenodigd voor een gesprek over onderwerpen 
die van groot belang zijn voor de positie van huurders in onze 
gemeente. Onderwerpen waarop lokale politici de nodige 
invloed hebben. 
 
Het werden interessante bijeenkomsten waarbij we 
standpunten uitwisselden over volkshuisvestelijke 
onderwerpen als ellenlange wachttijden voor een sociale 
huurwoning en de betaalbaarheid van de huur. Maar ook over 
de leefbaarheid in buurten en dorpen, die meer en meer onder 
druk komt te staan door gemeentelijke bezuinigingen.  
 

We hopen van harte dat we in de verkiezingsprogramma’s 
terugzien wat we met de politieke partijen hebben besproken. 
En dat het daarna niet alleen bij mooie woorden blijft. Daarvoor 
zijn wel stemmen en zetels nodig. Daarom roepen wij u op om 
uw stem niet verloren te laten gaan. Ga op 16 maart naar het 
stembureau en maak daarmee uw wensen op het gebied van 
wonen kenbaar. Met een totale achterban van zo’n 10.000 
stemgerechtigde huurders op de Utrechtse Heuvelrug moeten 
we toch in staat zijn de politiek tot meer actie te bewegen.  
Uw stem maakt het verschil!  
 
Meer weten? 
Kijk op onze website www.hbv-heuvelrugwonen.nl.  
Of neem per e-mail of post contact met ons op: 
info@hbvheuvelrugwonen.nl 
HBV Heuvelrug Wonen, Postbus 129, 3940 AC Doorn  
 
Hans Hillebrand, 
namens het algemeen bestuur van  
HBV Heuvelrug Wonen 
 

Heuvelrug Wonen  

wenst u fijne  

feestdagen en een  

gezond nieuwjaar!  
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Beperk vocht 
in uw huis
Als u uw huis aan het opruimen bent, zet u waarschijnlijk altijd even 

een raam open om lekker te luchten en de muffe geurtjes te verdrijven. 

Dat is erg nuttig, maar is niet hetzelfde als goed ventileren. Ventileren 

doe je 24 uur per dag, beetje bij beetje.  

 

Het is belangrijk om uw huis goed te ventileren 

In het dagelijkse leven wordt er heel veel vocht geproduceerd in huis. 

Denkt u bijvoorbeeld aan uw eigen lichaamsvocht, adem, huisdieren, 

koken en het drogen van de was. In een gemiddeld huishouden wordt 

er bijna 15 liter vocht per dag geproduceerd. Al dit vocht blijft in huis 

hangen als er niet voldoende wordt geventileerd.  

 

Een lijst met tips: 
• Ventileer en lucht goed (zet standaard raampje open). 

• Ventileer extra als er veel mensen in huis zijn (geweest). 

• Verminder de vochtproductie in huis. Hang bijvoorbeeld de  

was buiten.  

• Zet in de winter de kamerthermostaat niet onder de 15 graden.   

• Maak, na het douchen, de badkamer droog met een trekker of doek.  

• Zet tijdens het koken de afzuigkap aan. Zet een mechanisch 

ventilatiesysteem nooit helemaal uit. Zet deze tijdens het douchen 

en een half uur erna in de hoogste stand.  

Doe dit ook tijdens het koken. 
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Winterrecept 
Bobotie 
 
Bobotie is een gerecht uit de Zuid-Afrikaanse  
keuken gemaakt met gehakt en kruiden en over-
goten met melk- en eimengsel. Met dit recept 
maakt u een variant op het originele gerecht.  
Laat het lekker smaken! 
 
Hoofdgerecht, ovenschotel,  
(voor)bereidingstijd circa 30 minuten.  

Benodigdheden: 
• 1 kg gemengd gehakt 
• 2 sneetjes wit brood 
• 2 uien 
• 2 teentjes knoflook 
• 2 el Madras Curry pasta 
• 2 el mango chutney 
• 3 el rozijnen 
• 3 laurierblaadjes 
• 1 el boter 
• peper en zout 
• 300 ml volle melk 
• 2 eieren 

Bereidingswijze: 
 
Verwarm de over voor op 180C. 
 
Overgiet het brood met water en laat even weken. 
 
Pel de uien en snipper fijn. Zet een pan op het vuur 
met boter. Fruit de ui in de warme boter. Pel de 
teentjes knoflook, halveer en bak even mee. Haal uit 
de pan. Doe het gehakt in de pan en bak het rul. 
Voeg de currypasta erbij, de chutney, de rozijnen en 
het laurierblad met zout en peper. 
 
Dek af en laat zo’n 10 minuten sudderen. Knijp het 
brood uit en meng onder het vlees tot het goed 
gemengd is. Neem een ovenschaal en doe er het 
gehakt in. Laat afkoelen. 
 
Meng daarna de melk en eieren, breng op smaak  
met peper en zout en giet over het vlees. 
 
Bak de ovenschotel in de warme oven gedurende  
30 à 40 minuten tot de topping mooi gebakken  
en stevig is. 

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 
 



We bieden onze huurders goed en betaalbaar wonen in een 

buurt waar iedereen zich thuis voelt. Dat is en blijft onze belang-

rijkste taak. Maar wonen is méér dan een huis. We willen graag 

een ‘thuis’ bieden. In dit artikel staan een paar opvallende punten 

uit het ondernemingsplan 2022-2025.  

 

Bouwen voor huurders 
Een van de actuele ontwikkelingen is de oververhitte woning-

markt. Door de enorme verkoopprijzen is het voor huurders nóg 

moeilijker om zelf een woning te kopen. Reden te meer om te 

zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen. Dat doen we 

bijvoorbeeld door minstens 75 nieuwe woningen te bouwen. De 

plannen daarvoor zijn concreet, dus die komen er echt. Daar-

naast blijven we gespitst op mogelijkheden om nóg meer betaal-

bare woningen te bouwen in deze regio. 

 

Aandacht voor iedereen 
Een andere ontwikkeling is de vergrijzing en een toename van 

kwetsbare huurders. We zorgen ervoor dat ook die mensen suc-

cesvol kunnen wonen. Dat kan gaan om een woning zonder trap-

pen of om zorg en voorzieningen in de buurt. Omdat ouderen 

vaak gehecht zijn aan hun buren en de buurt, krijgen zij voorrang 

als ze daar een passende woning beschikbaar komt. We zetten 

onze voelsprieten uit om te signaleren  

of mensen extra aandacht  

nodig hebben.

Online én in de wijken 
Een belangrijke trend is de online samenleving. Heuvelrug 

Wonen heeft net een flinke stap gezet met een nieuw automati-

seringssysteem. Hierdoor kunnen we steeds efficiënter werken 

en kunnen huurders steeds meer zaken online regelen op het 

moment dat het hen schikt. Groot voordeel hiervan is dat onze 

medewerkers meer tijd krijgen voor contact met huurders in dor-

pen en wijken. Zo worden we steeds meer zichtbaar. 

 

Nieuwsgierigheid en durf 
Medewerkers van Heuvelrug Wonen werken op basis van een 

aantal kernwaarden: aandacht, respect, ontwikkeling en verbin-

ding. De komende jaren willen we groeien en dat doen we aan 

de hand van twee extra waarden: nieuwsgierigheid en durf. 

Daarmee bedoelen we dat we kansen met bovenmatige belang-

stelling volgen. Dat we soms het lef moeten hebben om nieuwe 

dingen uit te proberen en op andere momenten duidelijk durven 

aangeven waarom we iets niet doen.  

 

Samen sterk 
In dorpen en wijken werken we samen met andere organisaties. 

Soms nemen we het voortouw, soms haken we aan bij initiatie-

ven van anderen. Hoe we dat uitwerken, gaan we samen ontdek-

ken. De eerste bijeenkomst met de gemeente en het dorpsteam 

is al gepland.
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 ONDERNEMINGSPLAN 

Succesvol wonen 
voor iedereen 
 

Elke vier jaar maakt Heuvelrug Wonen een nieuw ondernemingsplan. Dat plan geeft 

richting aan de koers die we gaan varen. We slaan niet opeens een heel andere 

richting in, maar sturen wel een beetje bij op basis van actuele ontwikkelingen.

Het volledige plan vindt u vanaf januari op 

https://www.heuvelrugwonen.nl/over-ons/ 

DAK  
IS NIEUW! 

DAK is het nieuwe digitale aanbod kanaal 
dat het zoeken naar een nieuwe huurwoning 
heel eenvoudig maakt.  
Kijk op deze website voor meer informatie 
https://dak.woningnet.nl/# 
 



In september zijn twee nieuwe 
leden toegetreden tot de raad van 
commissarissen van Heuvelrug 
Wonen. Minko de Weerd is 
benoemd op voordracht van de 
huurdersbelangenvereniging 
(HBV). Dirk Dekker is lid en zal 
volgend jaar het voorzitterschap 
overnemen van Mat Botman.  
 

 

De raad van commissarissen heeft een aantal taken. Zij is 

formeel de werkgever van directeur-bestuurder Jos Sleyfer en 

houdt intern toezicht door onder andere de begroting en het 

jaarverslag te accorderen. Daarnaast geven de commissarissen 

advies over organisatorische en volkshuisvestelijk zaken.  

De nieuwe leden hebben er zin in om vanuit hun specifieke 

achtergrond hun steentje bij te dragen aan de maatschappelijke 

doelen van Heuvelrug Wonen.  

 

 

Welke bagage neem je mee? 
Minko: “Ik werk bij woningcorporatie Brabant Wonen en ik was 

commissaris bij een kleine corporatie in Gorinchem. Daardoor 

ken ik het werk vanuit de praktijk. Ik breng mijn kennis van de 

volkshuisvesting mee en weet aan welke wet- en regelgeving 

een corporatie zich moet houden.” 

 

Dirk: “Als organisatieadviseur ben ik gespecialiseerd in 

digitalisering en dus volg ik die ontwikkelingen bij Heuvelrug 

Wonen met veel interesse. De woonsector heb ik goed leren 

kennen doordat ik betrokken was bij een bedrijf dat adviseert 

over woonruimteverdeling en als commissaris toezicht hield bij 

corporaties in Tiel en Neder-Betuwe.” 

 
Wat is je eerste indruk van Heuvelrug 
Wonen? 
Minko: “Ik woon in Eemnes en ga vaak wandelen op de 

Utrechtse Heuvelrug. Nu kan ik me ook verdiepen in de 

woningen van Heuvelrug Wonen en in de partners waar ze mee 

samenwerken. De organisatie heb ik leren kennen als no nonsens 

en met het mooie doel om mensen betaalbaar te huisvesten.” 

 

Dirk: “Voordat ik solliciteerde heb ik in het werkgebied 

rondgereden op mijn racefiets. De woningen staan echt in een 

schitterende omgeving. We moeten onze stinkende best doen 

dat veel meer mensen hier betaalbaar kunnen wonen. Een 

corporatie is er voor huurders én potentiële huurders. Die laatste 

groep wordt nog wel eens vergeten.” 

 

 

Hoe zie je jouw rol als commissaris? 
Minko: “Wij houden ons niet bezig met de dagelijkse dingen, 

maar functioneren op afstand. Omdat ik ben benoemd namens 

de huurders, heb ik rechtstreeks contact met de huurders-

vertegenwoordiging. Dat betekent niet dat ik alles doe wat zij 

zeggen, maar ik zorg wel dat ik weet wat er leeft en speelt.” 

 

Dirk: “Wij zijn onafhankelijk en houden als intern toezichthouder 

een zekere distantie. We bouwen aan een goede relatie met de 

bestuurder en de organisatie. Als raad van commissarissen 

houden we toezicht namens alle betrokkenen: de overheid, 

samenwerkingspartners, maar vooral ook huurders en 

woningzoekenden.”
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RAAD VAN COMMISSARISSEN

Betrokkenheid  
op afstand

“Als raad van 
commissarissen 

houden we toezicht 
namens alle 

betrokkenen”’ 
 

Dirk Dekker

“Heuvelrug Wonen  
heb ik leren kennen 
als no nonsens en  
met het doel om 
mensen betaalbaar  
te huisvesten” 
 
Minko de Weerd 
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Jasper Hordijk

 ACHTER DE SCHERMEN BIJ …

Met de komst van Jasper heeft Heuvelrug Wonen er weer een fervent 

fietser bij. Hoewel er bij de corporatie sinds het begin van de pandemie 

veel vanuit huis wordt gewerkt, pedaleert hij één of twee keer per week 

van zijn woonplaats Houten naar de Boswijklaan in Doorn. Die 40 fiets-

minuten zijn voor Jasper bepaald geen straf. Hij kiest meestal een toeris-

tische route door het mooie Langbroekerweteringgebied. 

 

Retro racefiets 
Als zijn gezinsleven het toelaat, springt Jasper ook in zijn vrije tijd graag 

op de fiets. De geboren Werkhovenaar heeft nog een oude ‘retro’ race-

fiets zijn de schuur staan, maar zijn mountainbike is favoriet. Zo racet hij 

weleens op zondagochtend met één van zijn broers over de MTB-routes 

tussen Zeist en Austerlitz.  

 

Doorgewinterd 
Als doorgewinterde corporatieman brengt Jasper veel ervaring mee. Bij 

Heuvelrug Wonen coördineert hij de afdeling die zich bezighoudt met 

het onderhoud van het vastgoed. Eerder werkte hij 27 jaar voor de Hout-

ense woningcorporatie Viveste en de voorganger daarvan, de woning-

bouwvereniging Dr. Schaepman. Jasper begon daar als stagiair en werkte 

zich daarna op tot opzichter en manager projecten. Uiteindelijk werd hij 

vastgoedadviseur. Maar door de groei van de organisatie van zijn vorige 

werkgever voelde Jasper zich “niet meer helemaal happy”.  

 

Kleinere schaal 
Bij Heuvelrug Wonen werkt hij op iets kleinere schaal. “Ik heb echt het 

gevoel dat ik hier iets kan toevoegen en dat ik waardevol kan zijn”, zegt 

hij daarover. Deze periode staat voor een niet onbelangrijk deel in het 

teken van het nieuwe computersysteem. In zijn vorige baan maakte  

Jasper een soortgelijke overgang mee. “Zoiets is meestal een kwestie van 

niet in paniek raken, snel schakelen en kijken wat er gebeurt”, weet hij.  

Voor zijn toekomst heeft Jasper geen pad uitgestippeld, maar aan 

enthousiasme en motivatie ontbreekt het hem niet. “Het gaat mij om de 

voldoening die het werk oplevert. Als ik het naar mijn zin heb en ik leer 

nieuwe dingen, dan is het goed.”  

 

 

Heuvelrug Wonen:  
één organisatie, verschillende 

afdelingen, 40 mensen.  
Waar en bij wie moet ik zijn? 
We nemen een kijkje achter 

de schermen. In dit nummer 
bij de 50-jarige Jasper 

Hordijk, die dit voorjaar 
aantrad als coördinator van 

het bedrijfsbureau. 

“Het gaat mij om de voldoening  
die het werk oplevert.”
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Het is nu nauwelijks meer voor te stellen, maar tot aan het  

begin van de vorige eeuw was dit laantje in het dorpscentrum 

van Doorn een onderdeel van de route tussen Utrecht en 

Arnhem. Postkoetsen met vracht reden regelmatig via de 

Arnhemse Bovenweg, de Kampweg en de Acacialaan naar  

de Leersumse straatweg, de huidige N225. In 1875 werd het 

wegdek van de Acacialaan verhard en mede daardoor kon  

de laan enkele decennia later profiteren van de opkomst van  

het binnenlandse toerisme.  

 

Rond 1900 verrezen de eerste pensions aan de Acacialaan. De 

gemeente Doorn stimuleerde de opkomst van de verblijfshoreca 

en kort na de Tweede Wereldoorlog telde het dorp maar liefst  

7 hotels, 22 pensions en enkele kampeer- en bungalowbedrijven. 

Menige straatbewoner pikte daar een graantje van mee, door 

kamers te verhuren aan zomergasten uit de randstad. Van de 

acacia’s waaraan het straatje zijn naam dankt, was toen al geen 

sprake meer. Die waren in 1930 gekapt, al is niet duidelijk 

waarom. Waarschijnlijk stonden ze bij de economische 

ontwikkeling van de Acacialaan in de weg.  

 

Tal van ondernemingen floreerden in de levendige laan. Zo 

waren er in de loop van de afgelopen eeuw onder meer een 

melkwinkel, een kleermaker, een wasserij, een bloemisterij,  

een meubelmaker en zelfs een bioscoop gevestigd. De kroeg in 

de straat bestaat nog steeds en gaat vandaag de dag door het 

leven als Cafe de Keizer. Tegenover dat etablissement bouwde 

Heuvelrug Wonen in 2009 een aantal ruime appartementen  

voor senioren. Een prima stek voor ouderen, want alle winkels in 

het Doornse centrum liggen op loopafstand. Bovendien is aan 

het einde van de straat de zorginstelling Quarijn gevestigd. 

 

De Acacialaan kwam het afgelopen decennium onder andere in 

het nieuws vanwege de gifsanering rond een plaatselijk 

stomerijfiliaal. De nasleep van die bodemvervuiling is nog steeds 

niet helemaal voorbij. Verder haalden ook acties van bewoners 

tegen de overlast van sluipverkeer de krant. Net zoals anderhalve 

eeuw geleden, is de Acacialaan door zijn ligging een natuurlijke 

verbindingsweg. In plaats van de postkoetsen van vroeger dagen, 

zijn het nu gehaaste automobilisten die de verkeerslichten op het 

grote kruispunt in Doorn willen omzeilen. 

  

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 de Acacialaan in Doorn. 

Terugblik 
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 VAN GROOT NAAR BETER

Bijna 1200 woningen 
verduurzaamd  
in vijf jaar tijd 
 

In vijf jaar tijd heeft Heuvelrug Wonen bijna 1200 woningen verduurzaamd.  

Bijna een derde is nu comfortabeler en de energierekening is lager. Nu zijn  

de volgende 1400 woningen aan de beurt.

 

Leo Dekker is erg blij met de verduurzaming 

van zijn woning. Als dank schonken  

Leo Dekker en José Raayman een zelfgemaakt 

kunstwerk aan Heuvelrug Wonen. We hebben 

het opgehangen in de hal van ons kantoor. 

800 huurders van een woning met energielabel D of slechter  

kregen de afgelopen jaren een aanbod voor verduurzaming. 

Daarnaast hebben we bij drie projecten voor groot onderhoud 

nog eens 450 woningen verduurzaamd. 

 

Isoleren helpt 
De meeste huurders hebben gretig gebruikgemaakt van het aan-

bod voor betere isolatie. In een popup-woning in hun straat kon-

den zij zien welk pakket aan maatregelen in hun woning mogelijk 

was. Aanbrengen van dubbele beglazing en isoleren van daken, 

muren en vloeren helpt goed om ’s winters de kou en ’s zomers 

de hitte buiten te houden. Bewoners merkten al snel dat hun 

huis comfortabeler was en dat de energierekening daalde. Dat is 

natuurlijk heel fijn met de enorme stijging van de gasprijzen. Veel 

bewoners kozen ook voor zonnepanelen waardoor hun de elek-

triciteitsrekening daalde. 

Koploper 
Dankzij deze investeringen in woningisolatie won Heuvelrug 

Wonen de vierde prijs bij een landelijke duurzaamheidsprijs. Hier-

voor is het totale energieverbruik in 2019 vergeleken met dat van 

2018. Heuvelrug Wonen bleek een van de koplopers. Peter Felix, 

manager Vastgoed, is er trots op: “Als kleine corporatie hebben 

we veel bereikt. Deze prijs is gebaseerd op de afname van het 

energieverbruik bij de huurders, dus het voordeel is daadwerke-

lijk aantoonbaar. Heuvelrug Wonen kreeg de prijs uitgereikt, 

maar de werkelijke winnaars zijn natuurlijk onze huurders.” 

 

Verder op ingeslagen weg 
In de eerste fase van het verduurzamingsplan is ongeveer een 

derde van alle woningen van Heuvelrug Wonen verbeterd. We 

zijn nog niet klaar en gaan verder op de ingeslagen weg. Vanaf 

volgend jaar komen de woningen met label C aan de beurt voor 

isolatie en andere verbeteringen. Ook dat is weer ongeveer een 

derde deel van het bezit. Om deze woningen naar label A te 

brengen, hebben we weer vijf jaar uitgetrokken. We doen dit per 

buurt. Als uw woning aan de beurt is, krijgt u daarover bericht.  
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FUSIE 

Op de Hoogte heeft er 300 lezers bij.  

Met ingang van 1 januari 2022 fuseert 

Woningbouwstichting Cothen met 

Heuvelrug Wonen. Huurders in Cothen 

krijgen nu al dit bewonersblad zodat ze 

kunnen lezen wie we zijn en wat we doen. 

Welkom nieuwe lezers uit Cothen! 
 

In de dorpskern van Cothen verhuurt en beheert Heuvelrug 

Wonen vanaf volgend jaar niet alleen de sociale huurwoningen, 

maar ook de Spar-supermarkt, een woonzorgcomplex en het 

dienstencentrum, een centrale plek voor huisartsen, tandarts, 

apotheek, fysiotherapie, pedicure, buurtzorg en diëtiste. In 

totaal zijn dat ongeveer 300 verhuureenheden. 

 

Woningbouwstichting Cothen was een kleine verhuurder en uit 

onderzoek is gebleken dat de fusie van toegevoegde waarde is 

voor huurders en woningzoekenden. De organisatie was niet 

meer in staat om de volkshuisvestelijke opgaven en de steeds 

ingewikkeldere wet- en regelgeving op te pakken. Hierdoor kon 

ze niet meer garant staan voor de kwaliteit van dienstverlening 

aan de huurders. Daarom is gezocht naar een iets grotere 

corporatie in de buurt om bij aan te sluiten. Met Heuvelrug 

Wonen werd al samengewerkt, dus dat is een logische 

fusiepartner. 

 

Sommige dingen worden anders in januari, veel blijft hetzelfde. 

Huurders in Cothen kennen al een paar medewerkers van 

Heuvelrug Wonen. Henny Zuurbier is al een tijd het eerste 

aanspreekpunt voor huurders en woningzoekenden. Voor 

technische vragen konden zij terecht bij bouwkundig opzichter 

Nardo Romero.  

 

Naast deze dagelijkse dienstverlening neemt Heuvelrug Wonen 

nu ook de volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid over. Dat 

betekent bijvoorbeeld nieuwbouw van sociale huurwoningen en 

het verbeteren en verduurzamen van bestaande woningen. 

Begin volgend jaar worden alle bewoners uitgenodigd voor een 

kennismakingsbijeenkomst met medewerkers van Heuvelrug 

Wonen waarmee ze het meest te maken krijgen. 

 

Alle huurders in Cothen hebben een welkomstbrief ontvangen 

met een pakketje bloembollen. We hopen dat die dit voorjaar 

mooi tot bloei komen, net als de fusie met Heuvelrug Wonen.  

De balie in Cothen blijft open. Huurders kunnen daar 

op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.00 en 

12.00 uur terecht. Mensen die liever bellen, doen dat 

vanaf 1 januari op nummer 0343 – 53 60 80. Dat kan op 

werkdagen van 08.15 uur tot 12.00 uur. Daarnaast 

kunnen huurders in Cothen binnenkort ook veel zaken 

regelen via de website www.heuvelrugwonen.nl. 

Welkom, huurders in Cothen
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MIJN BUURT

Alle woningen  
voor juli 2022  
voorzien van  
rookmelder  
 
Als u slaapt, ruikt u niets. Alleen uw gehoor werkt 
nog. Daarom is een rookmelder, die geluid maakt, 
belangrijk. Het geeft u tijd om te vluchten.  
Een rookmelder kan uw redding zijn als er brand  
in uw woning ontstaat. 
 

Heuvelrug Wonen zorgt ervoor dat al haar woningen voor 1 juli 2022 

zijn voorzien van een rookmelder. Voor nieuwbouwwoningen is  

een rookmelder op iedere verdieping al sinds 2003 verplicht. De 

regelgeving gaat ook voor bestaande woningen gelden. 

 

In veel woningen hangt al een rookmelder. De voorbereidingen om  

alle woningen te voorzien van een rookmelder zijn in volle gang.  

 

 

Tips voor brandveilig wonen  
1. Zorg voor een goed werkende rookmelder. 
2. Check uw rookmelder elke maand.  
3. Zorg dat de gang en trap vrij zijn van obstakels. 
4. Blijf bij uw pannen als u kookt, bakt of frituurt. 
5. Maak de filters van uw wasdroger en afzuigkap regelmatig 

schoon. 
6. Gebruik originele opladers voor uw apparaten  

zoals uw telefoon. 
7. Haal stekkers na het opladen uit het stopcontact. 
8. Houd kaarsen goed in de gaten. 
9. Houd rekening met eventuele versuffende  

effecten van alcohol en medicatie. 
10. Denk na over een vluchtroute bij brand en bespreek deze 

met uw huisgenoten.     
  
 

 

De vereniging van woningcorporaties Aedes en de Brandweer 

ontwikkelden samen de folder brandveilige huurwoning met tips  

en een checklist. Kijk voor meer informatie op deze website  

https://aedes.nl/gezond-en-veilig-wonen/tips-voor- 

brandveilige-huurwoningen 
 


