
 

Nieuwsbrief # 1 Anjerhof, Begoniastraat, Bloemhof, Klaproospad en 

Van Uvenweg 

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over het groot onderhoud dat binnenkort 

aan uw woning gaat plaatsvinden.  

- U leest over de werkzaamheden die we uit gaan voeren  

- Informatie over de Robuuste investeringsimpuls 

- De aannemer en de bewonerscommissie stellen zich aan u voor 

- Vragen 

 

Groot onderhoud aan uw woning 

Binnenkort beginnen we met groot onderhoud aan uw woning: 

aan het dak, de gevel en waar nodig de keuken, de badkamer 

en het toilet. Tijdens de bewonersavond op  

26 maart bent u uitgebreid geïnformeerd over de 

werkzaamheden. De opzichter onderhoud, Gerrit Cohen, is al bij u langs geweest voor 

een koude opname in de woning. Binnenkort komt hij samen met de uitvoerder van de 

aannemer bij u langs om definitief af te spreken welke werkzaamheden worden 

uitgevoerd en wanneer de werkzaamheden starten in uw woning. Die planning is onder 

voorbehoud. 

 

Duurzame en energiezuinige woningen 

De woningen worden duurzaam en energiezuinig gemaakt en krijgen energielabel B en 

voor sommigen misschien wel energielabel A. De energierekening zal drastisch lager 

zijn na het onderhoud met als resultaat een lagere gas- en elektrarekening. Voor deze 

investeringen vragen we geen huurverhogingen. De Woningstichting neemt zoals 

standaard een deel van de investering voor haar rekening en de provincie Gelderland 

subsidieert (Robuuste investeringsimpuls) een gedeelte. Het pakket dat aangebracht 

wordt door de Woningstichting is gebaseerd op het aanbrengen van een goede 

buitenschil (dak, spouw- en isolatieglas). De provincie subsidieert de vloerisolatie en de 

zonnepanelen.  

 

  

 

Groot onderhoud  



Robuuste Investeringsimpuls 

Deze subsidie is onderdeel van de Robuuste Investeringsimpuls. Dit is een extra 

investering van 250 miljoen euro in de economie en werkgelegenheid van Gelderland. 

Er wordt geïnvesteerd in regionale economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw 

en energie en infrastructuur. Dit levert in twee jaar tijd 3.000 tot 4.000 mensjaren aan 

werkgelegenheid op. Met de corporaties is afgesproken dat zij bij het verduurzamen 

van de sociale huurwoningen minstens 150 leerwerkplaatsen creëren. De aannemer 

zet indien mogelijk, leerlingen in het kader van een leerwerkplaats in, tijdens dit project. 

 

Aannemer Van Wijnen stelt zich voor 

Van Wijnen is een bouwbedrijf met een no-nonsens mentaliteit 

en met werknemers die weten van aanpakken. Aannemer Van Wijnen: “De komende 

periode zijn wij rondom en in uw woning aan het werk. Wij vinden het erg belangrijk dat 

u weet met wie u te maken heeft en daarom stellen wij ons graag aan u voor. Wij zijn 

bouwers en ontwikkelaars. Wij geloven in samenwerking, directe benadering, directe 

contacten en duidelijke afspraken. Daarom werken wij met een transparante organisatie 

die de wensen van de opdrachtgever centraal zet. Onze organisatie heeft een sterke 

decentrale opzet. Alle vestigingen van onze bouw- en projectontwikkelingsactiviteiten 

zijn ondergebracht in regionale ondernemingen die als zelfstandige 

werkmaatschappijen met een eigen identiteit opereren. Wij willen dicht bij de markt 

staan waarin wij opereren en bereikbaar zijn voor onze opdrachtgevers. Wij zijn 

doeners. Wij houden ervan plannen en ideeën om te zetten in concrete daden. We 

werken met projectteams die hun verantwoordelijkheden kennen. Voor de renovatie 

van de woningen in Wageningen bestaat het team onder andere uit Peter van de 

Velden als uitvoerder en Stan Van Eldijk als werkvoorbereider. Begin dit jaar heeft 

Bouwbedrijf Timmers een naamsverandering ondergaan en heet vanaf nu Van Wijnen 

Rosmalen. Doordat deze naamswijziging zeer recent is, zullen naast de kleuren rood 

en wit van Van Wijnen, af en toe ook de kleuren, groen en paars, van voormalig 

bouwbedrijf Timmers, terug te zien zijn op de bouwplaats.”  

 

  



De bewonerscommissie stelt zich voor 

De komende tijd zullen we regelmatig overleg hebben met de bewonerscommissie om 

het groot onderhoud te bespreken. De commissie bestaat uit drie mensen: 

 

Cees Orden 

Cees Orden woont sinds 1992 op de Van Uvenweg 172. Hij is 57 jaar en geboren in 

Wageningen. Als elektromonteur/loodgieter heeft hij in het verleden ook gewerkt aan 

eerdere renovaties van de Woningstichting (o.a. omgeving Floralaan). 

Momenteel is hij werkzaam bij de Gemeente Utrecht. 

 

Hans Gerritsen 

Hans Gerritsen, woont alweer 25 jaar met veel plezier op de Anjerhof 11. Hij is 53 jaar 

en geboren en getogen in Wageningen 

Hij is al 23 jaar werkzaam als Senior medewerker Magazijn& Middelen bij Permar WS. 

 

Cor Heykoop 

Cor Heykoop is geboren in Rotterdam en woont al 41 jaar in Wageningen, waarvan 25 

jaar op Anjerhof 65. Cor heeft gewerkt in de papierfabriek in Renkum. Zijn grote hobby 

zijn Oldtimers.  

 

De bewonerscommissie heeft een mailadres waar u vragen en opmerkingen heen kunt 

sturen. Dit is: complex290@outlook.com. 

 

De afgelopen tijd is de bewonerscommissie al twee keer bij elkaar gekomen om met de 

opzichter en woonconsulent te overleggen. De bewonerscommissie heeft voorgesteld 

om containers in de straten te plaatsen zodat bewoners eventueel bouwafval vanuit hun 

woning makkelijk weg kunnen gooien. Afspraken kunnen gemaakt worden met de 

uitvoerder. Meer informatie hierover volgt binnenkort. Ook heeft de bewonerscommissie 

aangegeven dat er voor sommige bewoners problemen zijn bij de draairamen op de 

verdieping in verband met rolluiken (draairaam kan dan niet open). De Woningstichting 

heeft als oplossing aangedragen om klepramen boven de draairamen te plaatsen. 

Gezamenlijk is besloten dat dit een goede oplossing is. Deze oplossing zorgt ervoor dat 

iedereen rolluiken kan plaatsen en dat de draairamen ook gebruikt kunnen worden. Ook 

het voorstel van de bewonerscommissies om de zolderramen in de kopgevels naar 

binnen te laten draaien is ingewilligd. 

 



Vragen 

Gerrit Cohen is de opzichter vanuit de Woningstichting voor dit project. U 

hebt hem ontmoet bij de huisbezoeken en ziet hem veel lopen in de wijk. 

Heeft u vragen over het groot onderhoud? Dan kunt u hem of de uitvoerder 

van de aannemer aanspreken. Ook kunt u hem telefonisch bereiken via 

telefoonnummer (0317) – 47 16 97 of via e-mail: gc@dewoningstichting.nl.  

 

De woonconsulent voor dit project is Jacqueline Annema. Heeft u vragen 

over de rust- en inloopwoning, wisselwoning, of heeft u andere vragen die 

gaan over problemen die u ervaart tijdens het groot onderhoud? Dan kunt 

u contact met haar opnemen. Ze is telefonisch bereikbaar via 

telefoonnummer (0317) – 47 16 84 of via e-mail ja@dewoningstichting.nl.  

 

Op onze website www.dewoningstichting.nl kunt u ook de voortgang van het project 

volgen. Wij hopen er in samenwerking met u een mooi project van te maken! 
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