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Graag bied ik u weer een nieuwe editie van ons bewonersblad aan. 

Dit jaar is de langjarige aanpak in de wijk Vijfheerenlanden afgerond.
Na een intensieve periode van ruim 10 jaar is er veel bereikt. 
Natuurlijk gaf het bouwen en verbouwen de nodige overlast en ging 
er met de planning wel eens wat fout. Maar het resultaat mag het zijn.
Een buurt die flink is opgeknapt, van nieuwbouw is voorzien en waar
het weer plezierig wonen is. Een wijk waar de bewoners trots op 
kunnen zijn. Langs deze weg wil ik iedereen, die erbij betrokken was,
bedanken voor zijn medewerking, begrip en geduld.

Wilt u meepraten over de belangen van onze huurders? Dat kan en u leest er meer

over in het artikel over ons Huurdersberaad. Heeft u belangstelling om ook mee 

te denken en te praten, dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Zij vertellen 

u graag hoe leuk het is om mee te spreken en te adviseren over het woonbeleid 

van LEKSTEDEwonen.

Ik ben ontzettend trots op de eerste resultaten van de geplaatste zonnepanelen 

op onze bestaande  eengezinswoningen in Vianen. Eind oktober 2019 zijn er al ruim

400 woningen voorzien van deze zonnepanelen. Met de al gemonteerde panelen 

(dat was afgelopen jaar op gemiddeld 200 woningen) is in één jaar in totaal maar

liefst voor bijna 500.000 Kwh stroom opgewekt. Stroom dat niet aan het 

elektriciteitsnet is onttrokken. En, niet onbelangrijk, het levert ook een financieel

voordeel in de woonlasten van deze huurders op. Een mooie opmaat voor het 

plaatsen van nog meer zonnepanelen en het treffen van andere duurzaamheids-

maatregelen.

Vanaf heden is onze telefonische bereikbaarheid uitgebreid. Hiermee wordt de

dienstverlening naar onze huurders verder verbeterd. In deze EIGENplek leest u hier

meer over, net zoals over de geplande onderhoudswerkzaamheden 2020 en 

Vraaggestuurd Onderhoud.

Tot slot: in 2020 bouwen wij weer volop nieuwe huizen in Hoef en Haag en in 

Bunnik. Bij toewijzing van een deel van de nieuwe woningen in Hoef en Haag geven

wij voorrang aan inwoners van de voormalige gemeente Vianen. Wilt u op de hoogte

blijven hierover of ander actueel nieuws volgen van LEKSTEDEwonen? Kijk dan 

regelmatig op onze website of schrijf u in voor één of meerdere nieuwsbrieven op

www.lekstedewonen.nl.

Ik wens u namens alle 
medewerkers van LEKSTEDEwonen 
alvast hele fijne feestdagen en een 
gezond en fantastisch 2020 toe.

Ed de Groot
Directeur-bestuurder

Afronding aanpak
Vijfheerenlanden
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Edna gaat na 21 jaar met pensioen

Al ruim 21 jaar is ze het vertrouwde gezicht van ons kantoor; Edna. Een vrolijke 
receptioniste die bij binnenkomst persoonlijke aandacht heeft voor iedere bezoeker. 
Ook al is het niet aan haar te zien, toch heeft ze nu echt recht op haar pensioen. 
Daarom zetten wij haar nog even in het zonnetje door haar wat vragen te stellen. 
Want wist u dat zij al 21 jaar een dubbelleven leidt?

Wie is Edna?
Ik ben geboren op Sint Maarten en ben in 1978 naar Nederland

verhuisd. Sinds die tijd woon ik in Vianen, omdat het zo lekker

centraal ligt. En deze centrale ligging was ook erg handig voor

mijn zangcarrière die ik al was gestart op de Nederlandse Antillen.

In 1998 ben ik begonnen bij LEKSTEDEwonen als receptioniste.

Inmiddels zijn mijn twee dochters volwassen geworden en ben 

ik de trotse oma van twee prachtige kleinkinderen. Ik ben een

echt familiemens en kan echt genieten van het samenzijn met 

mijn (klein)kinderen.  

Zangcarrière?
Ja! Ik had vanuit de Nederlandse Antillen al een zangcarrière 

opgebouwd in Spanje. In Nederland bereikte mijn zangcarrière in

2001 een hoogtepunt toen ik werd gevraagd om samen met

Boney M te gaan toeren. Het was een hele ervaring om met Bobby

Farrell op te treden. We reisden samen heel de wereld rond; 

Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Madagaskar,

Canada, Spanje, Italië, Moermansk, Sint Petersburg en ga zo maar

door!  Ik heb met Bobby gewerkt tot en met zijn overlijden in 

St. Petersburg (2010). De terugreis weet ik nog heel goed. Zo 

onwerkelijk toen we zonder Bobby terugkwamen in Nederland...

Een vertrouwd gezicht

Edna tijdens het optreden in de Grote Kerk
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Werd je weleens herkend als zangeres?
Begin 2001 was ik vaak op de televisie te zien met Boney M. 

Het was grappig om te zien hoe huurders reageerden als ze mij de

volgende dag aan de receptie zagen. Sommige huurders zeiden

dan: “Huh, was jij gisteren niet op TV?” Dan zei ik: “Ja!” Dan zag ik 

ze denken om vervolgens de vraag te krijgen: “En nu zit je hier

achter de receptie???” Soms zat ik nog helemaal onder de glitters

van een optreden, omdat je die erg lastig weg kreeg. Veel mensen

herinneren ook mijn optreden met het Mannenkoor in de Grote

Kerk bij het 100 jarig bestaan van Bouwvereeniging Volksbelang

(de vorige naam van LEKSTEDEwonen). 

Treed je nog steeds op?
Ja, ik treed nog steeds op én met ontzettend veel plezier. Boney M 

is na het overlijden van Bobby gestopt, maar inmiddels zit ik in de

Boney M Show. Met deze nieuwe groep treed ik vaak op in Nederland

en in het buitenland. Zingen is mijn passie en ik hoop dat nog heel

lang te mogen doen. Daarnaast maak ik ook kostuums voor de

groep, want de kostuums van Boney M waren ‘over the top’ en die

koop je niet in de winkel. 

Even terug naar LEKSTEDEwonen. 
Wat is je bijgebleven in al die jaren?
Dat het niet om mij gaat! In het begin trok ik het mij persoonlijk aan

als er een boze huurder aan de receptie kwam. Maar nu weet ik dat

het niet om mij gaat! Die huurder moet zo nodig even zijn frustratie

kwijt. Ik ben alleen maar het eerste aanspreekpunt en krijg dan 

soms de volle laag. Met de jaren heb ik geleerd daarmee om te gaan.

Door begrip te tonen voor hun situatie voelen huurders zich 

gehoord en dat werkt vaak al positief. 

In die 21 jaar heb ik ook mensen ouder en milder zien worden. 

En soms krijg ik nog de vraag van: “Zó zit je nog hier?” Dan denk ik...

oeps, ik ben ook bejaard aan het worden... hahaha! 

En natuurlijk zijn mij na 21 jaar nog veel mensen bijgebleven. 

Het was nooit saai aan de receptie, blije mensen als ze een woning

hebben gekregen, maar natuurlijk ook mensen met klachten of die

de woning van hun overleden moeder kwamen opzeggen. 

Mensen die gewoon langskomen om hun huur te betalen en 

allerlei vragen over hun woning of buurt. En sommige mensen 

kwamen gewoon even langs voor een praatje. 

Binnenkort ga je met pensioen. En dan?
Tja… Wat ga ik doen?! Ik zal LEKSTEDEwonen wel missen. 

Uiteindelijk heb ik hier 21 jaar gewerkt en met plezier! Werken 

met mensen is echt ‘mijn ding’. Ik heb het ook altijd als een vorm 

van ‘entertainment’ ervaren en ging met plezier naar het werk, 

want elke dag was weer een verrassing! Het gaf mij een goed 

gevoel als een huurder tevreden wegging.

Met sommige huurders heb ik ook een leuke band opgebouwd 

en dat zal ik in het begin wel missen. Maar dat zal niet lang duren

hoor… kom maar op met dat pensioen! Ik zie dit als het begin van

een nieuwe tijdperk en daar ga ik met volle teugen van genieten! 

AGE IS JUST A NUMBER!

  vertrekt

Edna als vertrouwd 

gezicht bij LEKSTEDEwonen 

en als zangeres
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Vraag gestuurd onderhoud
Sinds dit jaar werken wij met een zogeheten ‘vraag gestuurd 

onderhoud’. Dat betekent dat u als huurder zelf bepaalt of u een

nieuwe keuken, badkamer of toilet wilt. Hiervoor hebben wij wel

een paar voorwaarden opgesteld. Zo mogen keukens na 20 jaar

worden vervangen en badkamers en toiletten na 30 jaar. 

Jaarlijks ontvangen huurders die hiervoor in aanmerking komen

een aanbieding. Voor het jaar 2020 worden deze aanbiedingen

vóór half december 2019 verstuurd. 

Aandacht voor de binnenkant van uw woning

Een aanbieding en dan? 
Huurders die gebruik willen maken van de ontvangen aanbieding,

moeten dit vóór 1 februari 2020 laten weten. Rond maart hoort 

u of uw keuken, badkamer en/of toilet in 2020 wordt vervangen 

en wanneer de werkzaamheden dat jaar worden uitgevoerd. 

Afhankelijk van het aantal reacties gaat de aannemer de planning

opstellen. Mochten er veel aanmeldingen binnenkomen dan kan

het zijn dat de werkzaamheden pas in 2021 worden uitgevoerd. 

Veel huurders wonen langere tijd in onze woningen. Dit betekent ook dat de badkamers, 
toiletten en keukens vaak wat ouder zijn. Wellicht is dat bij u ook het geval. Is uw keuken 20 jaar 
of langer geleden geplaatst en/of uw badkamer of toilet ouder dan 30 jaar? Dan komen wij nu 
met een mooi aanbod voor u!

Nieuwe keuken, badkamer  



Op onze website staan over enkele weken de adressen die in 2020

in aanmerking komen voor vervanging. Mocht u dit jaar niks

horen, dan komt dit vanzelf de komende jaren.

PLANNING

Begin december 2019
Aanbiedingen worden verstuurd naar bewoners die in aanmerking
komen voor een nieuwe keuken, badkamer en/of toilet.

1 februari 2020
Sluitingsdatum inschrijving

Maart
Uitsluitsel of uw keuken, badkamer of toilet wordt vervangen. 

Vanaf april
- Kleurkeuzes maken, wij laten u dan alle mogelijkheden zien. 
- Vooropname en samen met u uw wensen doorspreken.
- Uitvoering werkzaamheden

Samen bereik je meer

In eerdere edities van EIGEN plek hebben we al
eens laten zien wat er dankzij het LEEFfonds 
is bereikt. Ook de afgelopen tijd hebben wij 
weer mooie initiatieven kunnen ondersteunen, 
bijvoorbeeld om de samenhorigheid te verbeteren
in onze complexen. Waardevolle initiatieven die 
ervoor zorgen dat bewoners elkaar beter leren
kennen en zo ook de eenzaamheid verminderen. 

Lunchroom Donjon
De Lunchroom is een initiatief van Stichting Welzijn Vianen,

waarbij ouderen uit de buurt gezamenlijk van een lunch

kunnen genieten. Deelnemers kunnen hun eigen lunch

meenemen of tegen een kleine vergoeding een lunch 

nuttigen. Elke dinsdag is de Lunchroom geopend en 

zorgen vrijwilligers ervoor dat alles wordt geregeld. 

Met een bijdrage vanuit het LEEFfonds hebben wij dit

mede mogelijk gemaakt.

Samen eten zorgt voor verbinding
Van de bewoners van de Donjon én van Hof van 

Helsdingen kregen wij het verzoek om bij te dragen aan

een gemeenschappelijke barbecue voor hun gebouw.

Twee verschillende gebouwen met eenzelfde gedachte.

Beide initiatieven zijn ontstaan uit het feit dat de bewoners

elkaar graag beter leren kennen, om zo eenzaamheid te

verminderen. En met succes! Want bij de barbecues waren

bijna alle bewoners van het betreffende gebouw aanwezig.

Het waren geslaagde initiatieven die bewoners echt tot 

elkaar hebben gebracht: daaraan leveren wij graag een 

bijdrage vanuit het LEEFfonds. 

Geïnspireerd?!
Wilt u samen met andere huurders aan de slag? Wij onder-

steunen graag initiatieven die een bijdrage leveren aan de

voorzieningen, veiligheid en/of sociale omgeving. Om dit

mogelijk te maken stellen wij jaarlijks een bedrag van 

€ 10.000,- beschikbaar. Kijk voor informatie over het LEEFfonds,

de voorwaarden en het aanvraagformulier op onze website.

  of toilet?
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Kennismaken met...
Complexbeheerder Edwin Haring

Regelmatig heeft u contact met onze medewerkers. Daarom stellen wij ons
graag voor. Deze keer Edwin Haring. Sinds 1 oktober 2019 is hij 
complexbeheerder van de Donjon, Batensteinplantsoen en Hof van Batenstein.
Een afwisselende functie waarin hij veel bewonerscontacten heeft. 
Reden genoeg om eens kennis te maken.  

Wie is Edwin?
“Ik ben een familiemens, samen met mijn

vrouw en kinderen ga ik regelmatig erop

uit. Daarnaast hou ik erg van koken, 

reizen en muziek.”

Ben je al lang werkzaam bij 
woningcorporaties?
“Nee! Dit is de eerste keer dat ik voor een

corporatie ga werken. Ik heb wel ervaring

met het werk van complexbeheerder. 

Ik ben namelijk hiervoor jarenlang 

huismeester geweest voor ZorgSpectrum

in Hof van Batenstein. Beide functies 

lijken wel op elkaar waardoor ik opnieuw 

uitgedaagd word!” 

Waarom dan nu gekozen voor 
lEKSTEDEwonen?
“Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. 

Toen ik de vacature zag bij LEKSTEDEwonen

wist ik dit is mijn kans. De organisatie

kende ik al en het leek me prettig om er

deel van uit te mogen maken.” 

Hoe ziet je dag eruit?
“Om 08:00 uur start ik de dag met schoon-

maakwerk in de gebouwen. Daarna zorg

ik dat ik om 10:00 uur weer in ons kantoor

(onderin de Donjon) ben. Daar heb ik 

namelijk tot 10:30 uur mijn dagelijkse

spreekuur. Bewoners zijn altijd welkom

om dan vragen te stellen of een praatje 

te maken. Na het spreekuur loop ik een

controleronde door de drie complexen 

en kleine zaken los ik direct op. Andere

zaken noteer ik en geef ik door aan de

juiste personen binnen LEKSTEDEwonen

of aan de gemeente.

Als bewoners zaken melden bij LEKSTEDE-

wonen (via de website, mail of telefonisch),

dan pak ik dit ook op. Vaak kan dit al 

dezelfde dag tussen de andere werkzaam-

heden door. Wel zo fijn als het snel is 

opgelost. 

Na de lunch heb ik een vast programma

voor die dag. Dit kan bijvoorbeeld het 

ophalen van afval zijn bij Batenstein-

plantsoen, de planten in de Donjon 

water geven of het controleren van de 

installaties in de gebouwen.”

Tot slot…
“Ik ontmoet de bewoners van mijn 

complexen graag!”
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Dat loont!

Eerder de huur opzeggen

Na het vinden van een nieuwe woning is vaak het eerste wat u doet: de 
huur van uw huidige woning opzeggen. Logisch, want niemand zit te 
wachten op dubbele maandlasten. Maar wat is ook alweer de opzegtermijn?
Is het voordeliger om uw huur eerder op te zeggen? Wij informeren u graag! 

Opzegtermijn
De huurovereenkomst van een woning 

opzeggen kan met een opzegtermijn van

minimaal een maand. Er zit dus minstens

een maand tussen de dag dat de opzeg-

ging bij ons binnen is en het inleveren van

de sleutels (einddatum). Hierbij hoeft u niet

op te zeggen per de eerste van de maand,

want het kan op elke dag van de maand.

Wel moet de einddatum van de huur-

overeenkomst altijd op een werkdag vallen,

dus van maandag t/m vrijdag. Als deze 

einddatum een officiële feestdag is, dan huurt

u de woning tot de eerstvolgende werkdag. 

Eerder opzeggen, is voordeliger!
Soms weet u al eerder dat u gaat verhuizen.

U hoeft dan niet te wachten met uw huur-

opzegging tot één maand voor de verhuizing.

Zegt u de huur meer dan twee maanden

van tevoren op, dan hebben wij meer tijd

om een nieuwe huurder te zoeken. Voor u

is dat ook een voordeel. Zo heeft u meer

tijd om uw overnames aan een nieuwe

huurder aan te bieden, bijvoorbeeld

raambekleding en laminaat. Daarom 

belonen wij huurders voor het eerder 

opzeggen van de huurovereenkomst.*

Bij een opzegtermijn van twee maanden

of langer krijgt u van ons drie dagen 

huur terug. Dat scheelt u al snel 50 euro! 

Niet alleen snel verdient, maar het geeft 

u ook meer tijd en rust.

* Let op dit geldt niet voor een gedeeltelijke 
huuropzegging of huurovereenkomst voor 
bepaalde tijd.

HUUR OPZEGGEN?
De huur opzeggen kan op 

www.lekstedewonen.nl door in te 

loggen op uw account van 

‘Mijn LEKSTEDEwonen’. 

U kunt ook een huuropzeggings-

formulier op ons kantoor invullen.

Na ontvangst van de huuropzegging

nemen wij contact met u op voor het

maken van de verdere afspraken. 

Denk daarbij aan de vooropname, 

overnames door de volgende huurder 

en het inleveren van de sleutels.
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Doorstroomproject ‘Hof van Helsdingen’

Van groot naar beter

Eind 2018 is Hof van Helsdingen opgeleverd: een mooi appartementengebouw waar de 
bewoners met veel plezier wonen. Vanwege de vergrijzing in de wijken Monnikenhof en 
Amaliastein in Vianen en de grote vraag naar eengezinswoningen, wilden wij de doorstroming
in deze wijken bevorderen. Daarom is eind 2018 Hof van Helsdingen opgeleverd; een mooi 
appartementengebouw waarbij huurders van 65 jaar en ouder uit de wijken voorrang kregen.
Wat zijn de resultaten van het doorstroomproject?

Een wijk in beweging
In de wijken Monnikenhof en Amaliastein zien wij de laatste jaren

de vergrijzing toenemen. Veel huurders wonen al lang in hun

eengezinswoning, de kinderen zijn inmiddels groot en uithuizig

en niet alle kamers worden meer gebruikt.  De buurt bevalt nog

steeds, maar de woning wordt eigenlijk te groot. Aan de andere

kant zien wij al jaren de vraag naar eengezinswoningen toenemen.

Dit was voor ons, samen met de gemeente Vijfheerenlanden, reden

om de doorstroming in de wijk te bevorderen. 

Creëren van aanbod
We merkten dat een grote groep 65-plussers best wilde verhuizen,

maar dat er eigenlijk te weinig woningen waren die aan hun 

wensen en eisen voldeden om de stap daadwerkelijk te maken.

Daarom hebben wij afgelopen jaren geïnvesteerd in nieuwbouw

voor deze wijk: Hof van Helsdingen.

Om het aantrekkelijker en gemakkelijker te maken om binnen de

wijk te verhuizen hebben we 17 van de 27 appartementen 

gereserveerd voor huurders die 65 jaar of ouder waren, in een 

grote eengezinswoning woonden en afkomstig waren uit deze

twee wijken. Hiervan waren tien sociale huurappartementen 

bedoeld voor de lagere inkomens en zeven huurappartementen

waren bestemd voor de middeninkomens. 

Extra stimulans
Naast voldoende aanbod is het ook van belang dat het 

aantrekkelijker wordt om te verhuizen. Daarom hebben wij bij het

doorstroomproject extra zaken aangeboden:

1. Seniorenmakelaar

Samen met de gemeente Vijfheerenlanden hebben wij een 

seniorenmakelaar beschikbaar gesteld. Deze seniorenmakelaar

ging in gesprek met de huurders die geïnteresseerd waren in het

doorstroomproject en besprak de wensen en eventuele drempels

om (niet) te verhuizen. Waar mogelijk werden de zorgen 

BEWONERS AAN HET WOORD
“Wij vinden het idee achter het doorstroomproject 

erg goed. Toen wij ooit in een eengezinswoning 

kwamen wonen, woonden er ook alleen maar 

jonge gezinnen. Die woningen zijn daarvoor 

bedoeld en het is goed om jongeren opnieuw de

kans te geven in aanmerking te komen voor zo’n 

woning. Het aanbod dat wij kregen was ook erg

goed. Het zijn comfortabele appartementen,

waarin het prettig wonen is en dat maakte de

keuze gemakkelijker. We wonen nu ook met 

allemaal leeftijdsgenoten en dat is fijn. 

Ook de samenhang in de buurt is prettig. We zijn 

door de bewoners van de omliggende woningen,

waarin voornamelijk jonge gezinnen wonen, 

uitgenodigd om gezamenlijk oud en nieuw te 

vieren. Een leuk initiatief!”
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weggenomen om de 65-plussers te helpen bij het vinden van een

geschikte woning. De mate van hulp die de seniorenmakelaar

bood, was afhankelijk van de zelfredzaamheid van de huurder. 

Deze persoonlijke aanpak werd erg gewaardeerd. 

2. Omzetten WMO-aanpassingen

Een andere organisatorische kant van het verhuizen zijn de 

WMO-aanpassingen. Als extra service heeft LEKSTEDEwonen een

deel van deze aanpassingen aangebracht en/of omgezet van de

oude naar de nieuwe woning. 

3. Maximeren huursprong

Tot slot hebben wij aandacht gehad voor de financiële drempel 

die men ondervindt bij een verhuizing. We hebben afgesproken 

dat ze voor hun nieuwe woning maximaal € 50,- per maand aan

kale huur meer betalen dan voor hun oude woning. Uit een 

onderzoek blijkt dat een grotere huursprong echter niet een 

reden is om niet te verhuizen. Natuurlijk is de aandacht voor de 

financiële drempel wel gewaardeerd. 

Resultaat 
Uiteindelijk zijn er met dit doorstroomproject twaalf appartementen

verhuurd aan 65-plussers uit de wijken Monnikenhof en Amaliastein.

Van de verhuisde huishoudens hadden er zeven een lager inkomen

en vijf huishoudens een middeninkomen. De twaalf eengezins-

woningen die hierdoor zijn vrijgekomen zijn óf opnieuw verhuurd

aan de doelgroep met de lagere inkomens óf met voorrang verkocht

aan woningzoekenden met een middeninkomen. Zo zijn er 

diverse mooie verhuisstromen gerealiseerd, waardoor ook starters 

weer meer kansen hebben gekregen op een eengezinswoning. 
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Afronding werkzaamheden Vijfheerenlanden

Van oud naar nieuw...

Afgelopen jaren is er veel veranderd in de wijk Vijfheerenlanden van Vianen. Samen 
met alle bewoners hebben we de wijk flink aangepakt. Met de oplevering van de 
appartementen in gebouw Amelie, letterlijk het hoog(s)tepunt van de wijk, is de 
wijkvernieuwing echt afgerond. Een terugblik op een roerige en intensieve periode, 
met een mooi resultaat waar de bewoners trots op zijn en ook nog eens prettig wonen…

“Blij met 
mijn stekkie”[ ]
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leefomgeving kreeg. Kortom, een vernieuwde wijk. Er is sinds die

tijd flink geïnvesteerd in woningen, gebouwen, in de buitenruimte

én op sociaal en economisch vlak. Het Masterplan is dus meer 

dan alleen maar het stapelen van stenen. Om een goed leefmilieu 

op langere termijn te creëren en de sociale betrokkenheid in de 

wijk te verbeteren zijn diverse maatregelen getroffen. Deze zijn 

afgelopen jaren bijna allemaal uitgevoerd. Een volgende fase is in 

voorbereiding, namelijk de nieuwbouw aan het Hazelaarplein.

Gerealiseerd...
Afgelopen jaren stond de wijk volop in beweging. In 2009 zijn wij

begonnen met het groot onderhoud aan het eerste gebouw 

(Watergentiaan). Ieder jaar werden een of twee gebouwen (tegelijk)

aangepakt en in 2015/2016 zijn de laatste werkzaamheden aan

gebouw (Rijstgras) afgerond. Energiebesparende maatregelen,

comfortabel wonen en keuzevrijheid voor de bewoners waren de

uitgangspunten en ieder gebouw kreeg zijn eigen uitstraling. 

In het hart van de wijk is in 2013 De Prenter/Bascule gerealiseerd:

naast het wonen (36 appartementen) is het dé 

ontmoetingsplek van de wijk met diverse voor-

zieningen, zoals een basisschool. Na  de sloop

van gebouw Goudhaver zijn afgelopen 

jaar de gebouwen Hendrick (huur) 

en Lodewijck (koop) gerealiseerd. 

Met de oplevering van Amelie 

(2019) is het hoogste punt van de 

wijk bereikt en ruim 10 jaar 

wijkvernieuwing afgerond.

Terugblik…
Ingespeeld op de woningbehoefte van de jaren ’60 werd de buurt

de Vijfheerenlanden in de wijk De Hagen gebouwd, ook wel Plan

Hagen genoemd. Een mooi opgezette buurt met tien flats.

In totaal werden er 600 ruime woningen gerealiseerd, met een

gevarieerd aanbod van twee tot vijfkamer woningen. 

De woningen waren erg ruim en allen bereikbaar met een lift 

wat voor die tijd ook een luxe was. In 1992 is de Donjon gebouwd

en kwamen er 122 seniorenappartementen beschikbaar. Al met 

al een mooie wijk om te wonen. Begin 2000 begon de sfeer te 

veranderen in de Vijfheerenlanden. Het werd een plek waar het

soms minder prettig wonen was. 

Masterplan De Hagen
Om dit te doorbreken hebben de 

gemeente Vianen en toen nog

Bouwvereeniging Volksbelang

in 2003 het Masterplan 

De Hagen opgesteld voor de 

herstructurering en 

stedelijke vernieuwing van 

deze woonbuurt. In het 

Masterplan stonden meerdere 

deelprojecten, die er samen 

voor moesten zorgen dat de 

wijk De Hagen een betere 

uitstraling en een betere 

“Woon er nu 5 jaar 
met plezier”[ ]
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1.500 bewoners

VIJFHEERENLANDEN IN CIJFERS

Investering woningen: lEKSTEDEwonen € 60 miljoen, 
investering buitenomgeving: gemeente Vianen

675 huur- en 45 koopwoningen

Wijkvernieuwing 2009 - 2019

Nieuwbouw: 100 woningen (Amelie, Bascule,
Hendrick  en lodewijk)

Sloop: 62 woningen (gebouw Goudhaver)

De Prenter/Bascule als hart van de wijk 

Nieuwe wijk, tevreden bewoners en toekomstgericht

35 bewonersbijeenkomsten, 1.000 huisbezoeken, 
200 vergaderingen en 300 (tijdelijke) verhuizingen

Betrokken bewoners
Zo’n grootschalige aanpak is niet te realiseren zonder hulp en

inzet van de bewoners. Ook de inzet van de bewonerscommissie

Vijfheerenlanden is enorm waardevol geweest. Zij waren betrokken

bij de totstandkoming van het Masterplan en advisering over 

de wijkvernieuwing en aanpak van de gebouwen. Met grote 

regelmaat werd de planvorming besproken en tijdens de 

uitvoering van het werk was er twee wekelijks overleg. 

De commissie behartigde zo goed als mogelijk de belangen van

alle bewoners. Met hun advies en kritische noot zorgde zij voor

een nog beter resultaat voor alle huurders. 

Wij hebben zelf ook met alle bewoners intensief contact gehad.

Wonen in een woning die groot onderhoud ondergaat is niet 

niks. Wij hebben geprobeerd om iedereen zo goed mogelijk te 

informeren en te luisteren naar waar zij tegen aanliepen om, 

waar mogelijk, de bewoners te ondersteunen. 

Naast persoonlijke huisbezoeken konden zij deelnemen aan 

De Eendracht: een groep betrokken bewoners die onze ogen en

oren waren tijdens de werkzaamheden. 

Klaar voor de toekomst
Ruim tien jaar wijkvernieuwing heeft veel impact gehad op de

wijk en haar bewoners. Het was een lange periode, waarin niet 

altijd alles helemaal volgens planning verliep. Wij willen iedereen

bedanken voor zijn of haar begrip, geduld en medewerking.

Samen hebben wij een “nieuwe wijk” gemaakt, waar het prettig

wonen is en waar de bewoners trots op kunnen zijn. En waarin

ook veel meer verschillende woningtypes aanwezig zijn. 

Deze mooie uitstraling willen wij graag behouden voor de 

(toekomstige) bewoners. Daar blijven we ons de komende jaren

samen met bewoners en gemeente voor inzetten. 

“Genieten van het 
uitzicht vanuit Amelie”[ ]

Van oud... ...naar nieuw!

“Na 40 jaar nog 
steeds mijn thuis”[ ]
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Voor en door huurders

Ruim 10 jaar actief
In 2008 is het Huurdersberaad opgericht. Het Huurdersberaad 

denkt mee en adviseert LEKSTEDEwonen over onderwerpen die

huurders aangaan. Dit is ook wettelijk vastgelegd in de Overlegwet.

Sinds de vernieuwde Woningwet (2015) is het Huurdersberaad een

volwaardige partner voor de prestatieafspraken met de gemeente.

LEKSTEDEwonen en het Huurdersberaad hebben een samen-

werkingsovereenkomst afgesloten, waarin de rechten en plichten

staan beschreven. Dit gaat bijvoorbeeld over de betaalbaarheid en

Het Huurdersberaad vertegenwoordigt alle huurders van LEKSTEDEwonen in de 
gemeente Vijfheerenlanden. Een belangrijke taak, voor en door huurders. Wat doen zij zoal
voor u? En kunt u ook een bijdrage leveren aan het Huurdersberaad? Jazeker!

Het Huurdersberaad 

beschikbaarheid van woningen, de jaarlijkse huurverhoging, het 

onderhoudsprogramma, beleidsvoornemens, (nieuwbouw)-

projecten, leefbaarheid en duurzaamheid, maar ook over de 

dienstverlening. Het Huurdersberaad heeft 13 zetels, die worden 

ingevuld door huurders uit de verschillende wijken, kernen of 

doelgroepen. Met deze brede vertegenwoordiging kunnen de 

huurdersbelangen goed worden behartigd.
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LEKSTEDEwonen heeft nu 
ruimere openingstijden. Wij zijn 
van maandag tot en met donderdag 
van 08:00 tot 16:30 uur telefonisch 
bereikbaar en op vrijdag tot 12:00 uur.

Iedere ochtend kunt u tot 12:00 uur zonder afspraak bij ons 
binnenlopen. Soms is het praktisch om vooraf een afspraak te
maken, bijvoorbeeld bij ingewikkelde of persoonlijke zaken.
Dan heeft de betreffende medewerker voldoende tijd voor u. 
In de middag werken wij alleen op afspraak. 
Op vrijdagmiddag zijn wij gesloten. 

WIJ ZIJN Er
Voor U!

Lid van het Huurderberaad; wat houdt dat in?
Als lid van het Huurdersberaad woont u vier overleg-

vergaderingen met LEKSTEDEwonen bij en zijn er minimaal 

vier eigen vergaderingen. Om goed te kunnen adviseren en 

signaleren is het volgen van cursussen belangrijk. Daarnaast

verzorgen de leden jaarlijks een verantwoording van hun 

werkzaamheden en de resultaten. Dat kan met een huurders-

informatieavond of met een huurderskrant. Tot slot is er één

keer per jaar een gesprek met leden van de Raad van 

Commissarissen van LEKSTEDEwonen. 

Ook een bijdrage leveren?
Natuurlijk staat het Huurdersberaad open voor uw input! Zij 

nodigen u van harte uit om de huurdersbijeenkomsten bij te

wonen. Met uw input kunnen de leden nog beter functioneren. 

Voelt u betrokkenheid bij het werk van het Huurdersberaad? 

Heeft u een luisterend oor in uw woonomgeving? Dan is wellicht

een plek binnen het Huurdersberaad iets voor u! 

Het Huurdersberaad is op zoek naar nieuwe leden. Zij kunnen 

uw betrokkenheid, inzet en deskundigheid goed gebruiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie Baauw

(voorzitter), telefoon (0347) 374527 of stuur een e-mail naar

info@huurdersberaadvianen.nl. Informatie over het Huurders-

beraad vindt u ook www.huurdersberaadvianen.nl.

WAT DOET HET HUURDERSBERAAD? 

• Belangen van de huurders vertegenwoordigen
•Overleggen   • Adviseren   • Signaleren   • Informeren

Huurdersinformatieavond
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(Nieuwbouw)projecten
Werk in uitvoering

Werken aan wonen. Welke nieuwbouwprojecten voeren wij uit en welke projecten zijn in
voorbereiding? Hieronder een greep uit onze projecten in de gemeenten Vijfheerenlanden
en Bunnik. Kijk voor meer informatie over deze en andere projecten op onze website.

Het Dorpshart
Het Dorpshart van Hoef en Haag groeit voorspoedig en in deze

wijk heeft LEKSTEDEwonen al ruim 100 woningen opgeleverd.

Met de bouw van volgende 27 eengezinswoningen wordt verder

invulling gegeven in de grote vraag naar betaalbare huurwoningen.

De woningen komen aan de Binnendoorstraat, Waterputhof en

Willem van Noortstraat en hebben woonoppervlakten van circa

114 m2 en een ruime achtertuin. 

De royale vierkamerwoningen zijn duurzaam en energiezuinig

(geen gasaansluitingen) en de huurprijzen liggen tussen € 607 

en € 720. BAM Wonen is oktober 2019 gestart met de bouw en 

de woningen worden december 2019 toegewezen. 

Naar verwachting kunnen wij in de zomer van 2020 de nieuwe 

bewoners verwelkomen.

De Weijer
Aan de Laan van Broekhuijzen in Bunnik wordt complex 

De Weijer gerealiseerd. Het kleinschalig woonzorggebouw 

biedt straks een thuis voor mensen met dementie (14 studio’s) 

en ouderen met een zorgvraag (16 appartementen). 

Het gebouw voorziet in de enorme vraag en versterkt samen 

met het nieuwe gezondheidscentrum (bouw door andere 

partijen) de sociale kracht in de gemeente Bunnik.

Toewijzing van de studio’s (voor mensen met dementie) en 

de (zorg)appartementen op de eerste verdieping loopt 

via QuaRijn. Over de toewijzing en verhuur van de (zorg)-

appartementen op de tweede verdieping zijn LEKSTEDEwonen

en de gemeente Bunnik in overleg. De naam van het gebouw 

refereert aan oud burgemeester Van de Weijer en betekent ook

‘strijd’. Momenteel werkt Bouwbedrijf Bakker Arkel B.V. aan de 

bovenste woonlaag en is gestart met het metselwerk. 

Voor de zomer van 2020 zal De Weijer zijn deuren openen.

Impressie ‘Het Dorpshart’
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Stationsweg Bunnik
De bouw van 10 appartementen aan de Stationsweg 51-55 in

Bunnik verloopt voorspoedig. Inmiddels is Bouwbedrijf v.d. Tol

met de ruwbouw (casco) op hoogte en is men begonnen met het

metselwerk. Hierdoor worden de contouren en de uitstraling van

het gebouw steeds meer zichtbaar. De twee- en driekamer-

appartementen hebben verschillende woonoppervlakten en de

huurprijzen variëren van € 585 tot € 720 (exclusief servicekosten).

Vanwege het tekort aan sociale huurwoningen in Bunnik, staan 

woningzoekenden al jaren op de wachtlijst. Zij worden geholpen

met deze nieuwbouw en bij toewijzing van de appartementen 

krijgen inwoners van de gemeente Bunnik voorrang.

Begin 2020 start de verhuur en dan zijn de verhuurbrochure, 

plattegronden en toewijzingsvoorwaarden beschikbaar. 

De appartementen worden waarschijnlijk zomer 2020 opgeleverd.

De Weijer

Stationsweg
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Werk in voorbereiding

De Erven
De eerste 25 huurwoningen in de wijk 'De Erven' van Hoef en Haag 

worden in 2020 gebouwd. Er komen verschillende woningtypen met

woonoppervlakten van 97 tot 103 m2. De 25 woningen zijn geschikt

voor iedereen: alleenstaanden en gezinnen, jongeren en 65-plussers.

Vier woningen hebben een slaapkamer en badkamer op de begane

grond en zijn dus zeer geschikt voor 65-plussers. 

Er komen twaalf driekamerwoningen (twee slaapkamers) en negen

vierkamerwoningen (drie slaapkamers), beide voorzien van een 

zolder (2e verdieping). 

De woningen krijgen een eigentijdse en landelijke uitstraling en zijn 

ontworpen door Hans Been architecten. De woningen zijn duurzaam,

energiezuinig en kennen een hoog wooncomfort. Zomer 2020 start

Trebbe Wonen met de bouw, die naar verwachting een half jaar duurt.

Hazelaarplein
LEKSTEDEwonen wil op het gebied tussen de Brugstraat, 

Hazelaarstraat en Lekdijk verschillende typen woningen 

bouwen. Het gaat om kleinere appartementen voor starters, 

maisonnettes voor gezinnen en appartementen die zowel 

voor kleine huishouders als ouderen geschikt zijn. We willen 

hier minimaal 115 woningen realiseren. SVP Architectuur & 

Stedenbouw heeft hiervoor een eerste stedenbouwkundig 

plan gemaakt, waarbij rekening is gehouden met de 

stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente 

Vijfheerenlanden. September 2019 was er een druk bezochte 

inloopbijeenkomst en de ideeën, verbeterpunten en 

suggesties nemen wij mee in de afstemming met de gemeente 

en planvorming. De volgende stap is de verdere uitwerking 

van de plannen. Begin 2020 willen wij de verder uitgewerkte 

plannen weer presenteren aan omwonenden en andere 

geïnteresseerden.  

Het Kanteel
In Hoef en Haag komen aan de Kanteelstraat 22 huur-

appartementen. In het Dorpshart, vlak bij De Brink en naast de

nog te bouwen school. Het Kanteel bestaat uit drie woonlagen

met diverse twee- en driekamerappartementen, voorzien van

een tuin/terras of een balkon. Het gebouw is ontworpen door

Weusten Liedenbaum Architecten en wordt gerealiseerd 

door ReinBouw. De bouw start in december 2019 en naar 

verwachting is de oplevering eind 2020. 

Impressie ‘De Erven’ 
Bron: Hans Been architecten

Impressie ‘Hazelaarplein’ 
Bron: SVP architectuur en stedenbouw



Waar komt die straatnaam 
toch vandaan? 

We hebben elke dag met straatnamen te maken. 
Achter veel straatnamen schuilen bijzondere 
en interessante verhalen. In deze uitgave van 
eigenPLEK zijn wij op zoek gegaan naar de 
betekenis achter De Lafayettestraat, waaraan 
de nieuwe woningen van Amelie zijn gevestigd. 

De Lafayettestraat is afgeleid van de Franse generaal en 

politicus markies de La Fayette. Deze generaal speelde een

belangrijke rol in de Amerikaanse vrijheidsoorlog en de

Franse revolutie. Hij werd geboren op het kasteel van 

Chavaniac in Auvergne (Frankrijk) als nazaat van een 

adellijke familie. De titel van markies was verbonden aan

een landgoed in Aix-la-Fayette. La Fayette volgde een 

opleiding aan het prestigieuze Lycée Louis-le-Grand, en 

net als zijn vader koos hij voor een militaire opleiding. 

Bijna zijn hele leven zette hij zich in voor de democratie. 

In 1799 vestigde hij zich in Vianen. Van politieke activiteiten

van de La Fayette vanuit Vianen is weinig bekend. Dit komt

ook omdat hij officieel geen toestemming had om in 

Nederland te wonen en daardoor niet te veel wilde 

opvallen. Ook toen was Vianen al een Vrijstad. Hij vestigde

zich in huis Buitenlucht, van waar hij datzelfde jaar weer

vertrok naar Frankrijk. 

De La Fayette is over de hele wereld een bekende naam. 

Zo zijn in de Verenigde staten al meer dan 25 plaatsen 

naar hem vernoemd en zijn er meerdere winkelcentra 

die zijn naam dragen.
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Werken aan prettig wonen 2020

Planmatig onderhoud

Schilderen buitenzijde woningen
Everdingen:Kweldam, Prins Bernardstraat 13 t/m 21 (oneven).

Hagestein:Bongerd 13, Dorpstraat 25B en 25C.

Vianen:Acaciastraat, Achterstraat, Alexiahof 1 t/m 10, 
Arianehof 1 t/m 10, Batensteinplantsoen 38 t/m 58 (even) en 
59 t/m 97 (oneven), Berkenstraat, Brederodestraat, Brugstraat, 
Esdoornstraat, Hogelandseweg 23 t/m 33 (oneven), Kastanjelaan,
Kerkstraat 72, 74 en 74G, Koestraat, Lijsterbesstraat, 
M.E. Hartmanstraat 1 t/m 7 (oneven), M.E. Hartmanstraat 69 t/m 81
(oneven) en 68 t/m 76 (even), Marienhof 33, 39, 76 en 82, 
Meeuwenstraat, Meidoornlaan, Molengraaf, Mr. M.C. van 
Hallstraat 1, 3, 4 en 6, Nachtegaalstraat, Pijlkruid, Plataanstraat, 
Prunusstraat, Reigerstraat 12 t/m 36 (even), Rietkamp, Rijstgras, 
Valkenstraat, Van den Brinkstraat 2 t/m 6 (even), Varkensmarkt, 
Weidekamp, Wendelaar en Wilhelminastraat 4 t/m 24c (even).

Zijderveld:Kerkweg 26 en 28.

Om onze woningen in goede staat te houden is onderhoud erg belangrijk. Prettig wonen 
begint immers met een goed onderhouden woning. Wij inspecteren daarom regelmatig onze 
woningen en ieder jaar voeren wij planmatig onderhoud uit. Als onderhoud noodzakelijk is voor
meerdere woningen in een straat of een complex, dan plannen we dit voor de komende jaren. 

Schoonmaak dakgoten
Ook komend jaar worden er bij veel woningen de goten schoon 

gemaakt. Gaan we bij uw woning aan de slag, dan ontvangt u

vooraf een kaartje in de brievenbus. Voor het schoonmaken van 

de dakgoten hoeft u niet thuis te blijven. 

Vervangen warmtemeters
In de buurt Vijfheerenlanden wordt het verbruik van de verwarming 

via individuele meters op de radiatoren gemeten en bijgehouden.

Deze meters worden aankomend jaar vervangen bij de 

appartementen in de gebouwen Korenbloem, Watergentiaan, 

Veldsalie en Kruisdistel. De werkzaamheden worden uitgevoerd

door Ista, zij nemen in de loop van 2020 contact op met de bewoners.

Het complete overzicht van de geplande werkzaamheden vindt u

op onze website. Hier staat ook de planning voor het schoonmaken

van de dakgoten. 
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V AVragen          &        Antwoorden&

Waar inschrijven?
“Mijn inwonende dochter zoekt een huis, maar
wil wel in de gemeente blijven wonen. Waar
moet zij zich inschrijven voor een huurwoning
nu de gemeente Vijfheerenlanden is ontstaan? ”

Vrijkomende woningen
Binnen de gemeente Vijfheerenlanden zijn er op dit moment 
twee systemen voor woningzoekenden: WoningNet Regio Utrecht 
en Woongaard. Wil uw dochter in de gehele gemeente kunnen 
reageren op vrijkomende woningen, dan moet zij zich bij beide 
systemen inschrijven. Wil ze alleen in de voormalige gemeente 
Vianen ingeschreven staan, dan is WoningNet Regio Utrecht 
voldoende. Voor meer informatie kunt u kijken op:

www.woningnetregioutrecht.nl en/of www.woongaard.com.

Schilder of crimineel?
“Je hoort tegenwoordig regelmatig dat 
criminelen zich voordoen als vakman en op deze
manier toegang tot een huis krijgen. 
Nu kreeg ik een berichtje dat er schilders komen.
Hoe weet ik of dit klopt?”

Legitimatie en bedrijfskleding
Voorafgaand aan de werkzaamheden sturen wij een brief naar 
alle bewoners. Daarin staat uiteraard wat er wordt geschilderd, 
de startdatum en welk schildersbedrijf er komt. De schilders lopen
altijd in bedrijfskleding, hebben een herkenbaar auto/busje 
en soms een keetwagen met bedrijfsnaam en logo. Ook kunnen 
zij zich legitimeren. Moet u voor de werkzaamheden thuis 
blijven, dan maakt het schildersbedrijf zelf een afspraak met u. 
Bij twijfel, bel ons dan gerust. Wij kunnen u aangegeven of de 
werkzaamheden inderdaad in opdracht van LEKSTEDEwonen 
worden uitgevoerd. 



Haviklaan

De woningen aan de Haviklaan e.o. waren in 2006 het eerste resultaat 
van het Masterplan De Hagen. Hierbij maakten 22 verouderde woningen plaats voor 
25 levensloopbestendige woningen. Deze seniorenwoningen ‘nieuwe stijl’ zijn voorzien van een badkamer 
en slaapkamer op de begane grond. Boven is een grote etage met een slaapkamer/hobbykamer.


