
De tweede nieuwsbrief van de RHV
Ons streven is om elk kwartaal belangrijke en interessante 
informatie met u te delen via de nieuwsbrief en via onze 
website. Dat was de slotalinea van de eerste nieuwsbrief 
van de Renkumse Huurdersvereniging die in maart vorig jaar 
verscheen. Het bestuur van de RHV betreurt het dat deze 
belofte niet waargemaakt kon worden. We mogen natuurlijk 
Corona niet overal de schuld van geven, maar ook 2021 is een 
ongelofelijk moeilijk jaar geweest door deze afschuwelijke 
pandemie.

Waarschijnlijk was het dit jaar nog erger dan in 2020. Ook 
onze belofte om, als het zou mogen, weer op volle kracht 
aan het werk te gaan, hebben we maar gedeeltelijk waar 
kunnen maken. We hebben veel geplande activiteiten en 
initiatieven niet uit kunnen voeren. Maar we blijven ons 
inspannen om het samenspel tussen huurders, verhuurder 
en de gemeente Renkum zo optimaal mogelijk te houden. 
Veel inwoners van onze gemeente hebben een zorgelijke en 
vaak eenzame periode doorgemaakt. En we weten nog lang 
niet wat de toekomst ons gaat brengen. We moeten bij het 
testen negatief blijven en gezondheid hoort daarbij. En dat 
we in 2022 een positieve instelling moeten houden is voor
iedereen duidelijk. 

Het spreekuur met bewoners was één van onze activiteiten die 
duidelijk ten gevolge van Corona geen doorgang kon vinden. We 
hebben in de zomer na de versoepelingen die door het kabinet 
waren afgekondigd nog serieus overwogen om de draad weer 
op te pakken, maar al snel werden de voorzorgsmaatregelen 
weer aangescherpt en hebben we besloten om het spreekuur 
weer op te starten als de vooruitzichten dusdanig zijn dat het 
echt voor een langere periode veilig kan plaats vinden.

Brandweeroefening

De Brandweer heeft op 7 september 2021 een oefening 
gehouden in het complex Patrijzenlaan in Doorwerth. Naast de 
brandweermannen speelden de bewoners ook een belangrijke 
rol. Een enorme ‘gasexplosie’, rook en even later sirenes. 
De ‘overlevenden’ zijn naar buiten 
gebracht. Eén van de bewoners 
(uiteraard een pop) had bij de 
explosie zeer zware verwondingen 
en werd in zorgwekkende toestand 
met een hoogwerker naar beneden 
gebracht. 

Aansluitend was er een voorlichtingsbijeenkomst 
georganiseerd door de Brandweer van Doorwerth. Daar 
werd het kleine groepje aanwezigen nog eens op de gevaren 
van brand gewezen en vooral hoe je dit kunt voorkomen. Als 

gasten waren naast de bewoners o.a. aanwezig Agnes Schaap, 
de burgemeester,  een veiligheidsfunctionaris van de gemeente 
Renkum, een afvaardiging van de Brandweer en een aantal 
Vivare medewerkers. Lees verder >
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2.  Zorg bij gebouweigenaren voor bijzondere en blijvende alertheid 
op enkelvoudige vluchtroutes. Besteed daarbij aandacht aan:

  • onderhoud, reparatie en renovatie door de eigenaar. 
 • het dagelijks gebruik van het woongebouw.
 •  de informatieverstrekking aan bewoners over het 

handelingsperspectief dat zij hebben als er eenmaal brand 
is uitgebroken. Daarbij is van belang dat de eigenaar 
de voorlichting/communicatie afstemt op de sociaal-
maatschappelijke kenmerken van de bewoners. 

3.  Minister van Binnenlandse Zaken zorg voor verbetering van 
het toezicht op de brandveiligheid in de gebruiksfase van 
woongebouwen. Besteed daarbij aandacht aan:

 •  intern toezicht door gebouweigenaren, door voortdurende 
zorg voor brandveiligheid expliciet op strategisch én 
operationeel niveau te beleggen.

 •  extern toezicht door gemeenten, door ze actiever toezicht 
op woon-gebouwen in de gebruiksfase te laten houden. 
Bezie of hiervoor een aanpassing van de geldende wet- en 
regelgeving nodig is.

 •  Herijk de bestaande uitgangspunten voor brandveiligheid 
zodanig dat rekening wordt gehouden met het scenario 
waarbij, sneller dan nu wordt verondersteld, vuur en/of 
rook in een (deels) enkelvoudige vluchtroute ontstaat en/
of terechtkomt. Verwerk het resultaat van deze herijking in 
de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid.

4. Aan de minister voor Medische Zorg en Sport:

 •  Voer wet- en regelgeving in om zitmeubels en matrassen 
brandveiliger te maken.

Richtersweg 96  Postbus 38   
6865 GJ  Doorwerth 6865 GZ Doorwerth    

T. 026-7370043    
E. info@rhv.nu    
W. www.rhv.nu    

VACATURES
De Renkumse Huurders Vereniging (RHV) zoekt nieuwe 
bestuursleden. Volgens de statuten mogen jaarlijks 
twee bestuursleden aftreden. Dat is de afgelopen jaren 
gebeurd en daardoor is het aantal bestuursleden aan de 
lage kant en zijn we dringend toe aan versterking.

In de verschillende plaatsen in onze gemeente wonen 
voldoende mensen die ons bestuur kunnen aanvullen 
en helpen met hun kennis en vaardigheden. Ook de 
kascommissie van de RHV heeft in de loop van dit jaar 
twee nieuwe leden nodig. 

Heeft u belangstelling, u bent van harte welkom. 
Bel of mail ons: T. 026-7370043 E. info@rhv.nu
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Sommige van de aanwezige bewoners hadden kritiek op de 
snelheid waarmee de Brandweer te werk ging. Hun werd 
direct te kennen gegeven dat dit geen harde realiteit, maar een 
oefening was. 

Doden en gewonden in Arnhem
De aanleiding voor deze ontruimingsoefening is de rampzalige 
flatbrand in de Nieuwjaarsnacht van 2021 op het Gelderseplein 
in Arnhem. Daarbij vielen twee doden en twee zwaargewonden. 

De Nationale Raad voor Veiligheid heeft een uitgebreid 
onderzoek ingesteld naar de fatale brand in de Vivare-flat in 
Arnhem, er is een 111 pagina’s tellend rapport opgesteld dat in 
juli 2021 is verschenen. In dit rapport is uitgebreid beschreven 
wat de oorzaak was van de vreselijke brand en uiteraard 
werd stilgestaan bij vluchtwegen in de appartementen en 
flatgebouwen. De vluchtwegen op het Gelderseplein waren 
niet optimaal, maar op de plek waar de brand woedde was er 
voor niemand een uitweg.              

Algemene Ledenvergadering RHV
Algemene ledenvergadering van 11 november 2021. Na een 
jaar waarin we amper bij elkaar konden komen hebben we op 
11 november weer een Algemene Ledenvergadering kunnen 
houden waar ieder lid van de Renkumse Huurdersvereniging 
bij aanwezig kon zijn. Helaas was de opkomst heel gering, 
maar met de aanwezige leden hebben we weer een live 
vergadering gehouden. 

De voorzitter, Arthur van Hees, heette iedereen van harte 
welkom en stelde de leden van het bestuur voor. Nadat alle 
nieuwigheden waren besproken gaf hij het woord aan de leden 
van de kascommissie. Deze verklaarden geen tekortkomingen 
te hebben gevonden in de door de penningmeester gevoerde 
boekhouding. De voorzitter stelde voor de penningmeester 
te déchargeren waarmee door de vergadering met applaus 
werd ingestemd. De penningmeester bedankte de leden van 
de kascommissie voor hun inzet om de cijfers te controleren. 
Overigens moeten de leden van de kascommissie vervangen 
worden. We zoeken dus kandidaten. De begroting werd 
besproken en de penningmeester liet weten dat we er financieel 

goed voorstaan, mede door de terugbetaling van de onterecht 
toegeëigende gelden van de twee oud-bestuursleden.

De enquête die door veel leden werd ingevuld, laat zien dat een 
groot aantal huurders niet ontevreden is over het handelen 
van Vivare. Wel werd aangegeven dat er in de wijken nog wel 
een en ander kan verbeteren. Dat is ook een opdracht aan de 
gemeente Renkum. Als de maatregelen betreffende Corona 
versoepeld gaan worden zullen we ook het spreekuur weer gaan 
opstarten. De RHV zal leden ontvangen op het RHV kantoor op 
de Richtersweg 96 en indien men geen mogelijkheden heeft 
hier naar toe te komen dan bieden wij de mogelijkheid om op 
locatie (thuis) een ontmoeting te regelen. Het was een nuttige 
Algemene Ledenvergadering.  

Nieuwe bestuursleden
De RHV, zoals die nu bestaat, gaat haar derde jaar in. Inmiddels 
zijn er al een paar bestuursleden volgens schema afgetreden en 
het bestuur merkt nu dat ze naast een nieuwe kascommissie nog 
wel hulp kan gebruiken. Ook voor wat betreft het ‘meedenken’ 
met de zittende bestuursleden zijn nieuwe gezichten en nieuwe 
ideeën van harte welkom. Bent u geïnteresseerd kom dan eens 
kijken bij een van onze bestuursvergaderingen. Het algemeen 
bestuur vergadert een of twee keer per maand. Mocht u dat 
interessant vinden dan kunt u op kosten van de RHV deelnemen 
aan diverse cursussen of workshops die de woonbond 
regelmatig geeft. Bel of mail voor een geheel vrijblijvende 
afspraak. Telefoon 026-7370043 of E-mail info@rhv.nu  
                          
Prestatieafspraken 2022
Ieder jaar worden er afspraken gemaakt tussen diverse 
gemeentes, huurdersverenigingen en woningcorporaties over 
een groot aantal voor huurders heel belangrijke onderwerpen. 
Beschikbaarheid en betaalbaarheid van bestaande en nieuwe 
woningen. Duurzaamheid en dan niet op de laatste plaats het 
onderhoud van de woningen. Veel woningen zijn dringend 
toe aan “een warme jas” Vivare verduurzaamt als eerste 
de woningen met een D-label of lager. Conform eerdere 
toezeggingen in de prestatieafspraken, gaat Vivare in de periode 
2021 tot en met 2024 in totaal 291 woningen verduurzamen 
in de gemeente Renkum (naar A+, A en B label). Dit zijn huizen 
aan de Stationsstraat, de Hilhorstweg, de Ds. Gewinweg, de 
Backerstraat, de Mecklenburglaan en de Waterweg. Met deze 
291 woningen wordt ruim 30% van de sociale huurwoningen 
met een D-label of lager aangepakt. In het verlengde van deze 
duurzaamheid staan natuurlijk leefbaarheid en zorg. 

Voor Renkum zijn dus drie partijen betrokken bij deze 
prestatieafspraken. De gemeente Renkum, Vivare en de 
Renkumse Huurdersvereniging. De RHV zet zich vooral in voor 
meer betaalbare en kwalitatief betere woningen in de sociale 
huursector en het bevorderen van de doorstroming en kansen 
voor starters. De resultaten van de prestatieafspraken zijn tot 
nu toe in de ogen van de RHV altijd onder de maat gebleven. 
Er zijn te weinig locaties waar gebouwd kan worden. En 
vergunningen worden niet of slechts mondjesmaat afgegeven. 
In dit artikel staat naast het globale overzicht slechts een klein 
deel van alle afspraken. Voor alle informatie verwijst de RHV 
naar haar website. De op 13 december 2021 ondertekende 
prestatieafspraken staan daar in  zijn geheel op. Lees verder >
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Huurders boos op Vivare
Vivare heeft de aanbevelingen uit het 
rapport van de Nationale Raad voor 
Veiligheid dusdanig geïnterpreteerd 
dat ze maar direct verregaande 
maatregelen meenden te moeten 

nemen. Alle galerijen, openbare ruimtes en parkeergarages 
bij de flats en appartementen moesten binnen vier weken 
vrij zijn van rollators, plantenbakken, bankjes, schilderijen etc. 
Parkeergarages werden streng verboden gebied voor fietsen, 
scootmobielen, rolstoelen en kinderwagens . Dit stond allemaal te 
lezen in een niet al te vriendelijke brief die op 27 september 2021 
bij alle bewoners bezorgd werd. In die brief golden de hierboven 
opgesomde strenge maatregelen direct als nieuw beleid.

Bewoners van de Patrijzenlaan hebben hun ongenoegen aan 
Vivare en de RHV duidelijk kenbaar gemaakt en het bestuur 
van de Renkumse Huurdersvereniging heeft een tweetal 
gesprekken gevoerd met Vivare en de Brandweer over 
deze kwestie. Waarschijnlijk hebben de mensen van Vivare 
naderhand het rapport nog eens echt bestudeerd, want op 28 
december kwam er een vervolg op de eerste brief. Dit schrijven 
was aanzienlijk milder van toon. In de brief werd aangekondigd 
dat Vivare gaat bekijken of de rigoureuze maatregelen in 
Doorwerth voor een belangrijk deel teruggedraaid kunnen 
worden. Hierbij mag de veiligheid natuurlijk niet in het geding 
komen, maar de leefbaarheid in de flats komt het wel ten goede. 
Diverse functionarissen van de brandweer hadden al verklaard 
dat de betreffende appartementencomplexen in Doorwerth 
voldoen aan alle veiligheidseisen. In het lijvige rapport van 
de Nationale Raad voor Veiligheid gaat het met name over de 
brandbare bank in de entreehal van het Arnhemse flatgebouw. 
Er stond niets over galerijen en vluchtroutes in andere, 
moderne, gebouwen. Het flatgebouw op het Gelderseplein is 
50 jaar oud. De Patrijzenlaan is in 2006 gerealiseerd. 

Tot grote vreugde van veel bewoners blijken de fietsen, 
rolstoelen, scootmobielen etc. op geen enkele wijze een 
vluchtroute te blokkeren. Veel ophef in september 2021 maar, 
uiteindelijk voor het eind van het jaar tevredenheid alom.

www.rhv.nu
De Renkumse Huurders Vereniging (RHV) heeft een 
duidelijke opdracht: het behartigen van de belangen van 
de huurders van Vivare.

Wij werken aan een positieve woonbeleving van de huurders 
van Vivare. Inwoners kunnen zelf het beste vertellen wat ze 
daarvoor nodig hebben, wat er ontbreekt en hoe ze willen 
dat benodigde verbeteringen er uit gaan zien en hoe de 
verbeteringen uitgevoerd gaan worden. Zonder de inbreng 
van de Renkumse huurders zien wij problemen ontstaan. 

Onze taak is primair om de belangen van de huurders te 
behartigen naar zowel Vivare als de Gemeente Renkum. 
Het gaat dus om collectieve belangenbehartiging. 
Individuele belangenbehartiging is uiteraard mogelijk, 
afhankelijk van het onderwerp en ter beoordeling van het 
dagelijks bestuur. 

Aanbevelingen
De Onderzoeksraad doet aanbevelingen die erop zijn gericht 
om te zorgen dat de uitgangspunten voor brandveiligheid in de 
praktijk beter worden waargemaakt. Één aanbeveling heeft tot 
doel de uitgangspunten voor brandveiligheid te herijken. 

Aanbevelingen aan Aedes en andere eigenaren van de 
woongebouwen waaronder ook Vivare, verenigd in onder 
andere Vereniging Eigen Huis, Vastgoed Belang, Vereniging 
van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Kences, VvE 
Belang, Branchevereniging VvE Beheerders en de minister 
van Binnenlandse Zaken: 

1.  Verbeter het brandveiligheidsbewustzijn bij gebouweigenaren en 
denk daarbij aan: 

 •  het uitwisselen van kennis en ervaring over brandveiligheid 
in woongebouwen en de specifieke risico’s daarbij.

 •  het bevorderen van een inventarisatie van de brand-
veiligheidsrisico’s van de woongebouwen in het bestand  
van uw leden.

 •  de brandveiligheid onderdeel maken van de governance. 
Bij woningcorporaties kan brandveiligheid hiertoe 
opgenomen worden in de prestatieafspraken met de 
gemeenten. 

Lees verder >
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