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“We verhuren woningen, maar we weten maar al te 

goed dat wonen veel meer is dan stenen alleen,” zegt 

Marika Berghuis, manager Wonen van woCom. “Het 

gaat erom dat je je thuis voelt. In een fijne woning en in 

een prettige woonomgeving. Daarom hebben we veel 

aandacht voor de leefbaarheid in buurten en wijken. 

En we kijken telkens weer hoe we onze dienstverlening  

beter kunnen maken. Dat doen we sinds kort door 

een aanpak waarbij medewerkers met verschillende 

specialismen samenwerken.”

Bij woCom werken verschillende medewerkers, zoals 

een opzichter, een consulent en een verhuurmakelaar – 

degene die alles rondom het huren van de woning voor 

zijn rekening neemt – intensief samen. Dat doen ze in 

vier gebieden: Helmond, Laarbeek, Someren/Asten 

en Heeze-Leende/Cranendonck. Deze teams zijn het 

gezicht van woCom in de gemeenten. 

Korte lijntjes

“We hebben een groot werkgebied met zes gemeenten 

en 21 kernen,” legt Marika uit. “Dan is het kantoor in 

Someren soms ver weg. Met deze mensen, speciaal 

voor één of twee gemeenten, zijn we dichtbij en 

goed bereikbaar. Het zijn vaste aanspreekpunten voor 

regelmatig contact. Vertrouwd en in de buurt. Door 

zo’n samenwerking zijn de lijntjes kort en zijn zaken 

die spelen sneller aan te pakken. Bovendien weten zij 

de weg naar andere instellingen, zoals maatschappelijk 

werk, politie en buurtbemiddeling goed te vinden.”

Van deze tijd

“Voortaan regelen we steeds meer via internet. Bij 

woCom is dat niet anders. De komende tijd bekijken we 

hoe onze digitale dienstverlening beter kan aansluiten 

op de wensen van onze klanten. Zo kunnen huurders op 

elk moment van de dag hun zaken met ons regelen. Niet 

alleen tijdens kantooruren, maar juist op een moment 

(lees verder op pagina 2)

‘Persoonlijk contact blijft rode draad’

Dienstverlening woCom 
sneller en beter

(lees verder op pagina 2)

Denk aan uw voortuin! 
Een goed onderhouden tuin is niet alleen prettig voor uzelf, maar ook voor de buurt. Denkt u ook aan uw 

voortuin? Kijk voor onderhoud, beplantingsideeën, inspiratie en tips op www.tuinen.nl
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Theo ter Beek in gesprek met Birgit Colen, consulent Wonen & Buurten
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de opzichter: 
“verantwoordelijk voor 
alle technische zaken in 

en aan de woning”

Bij Buurten NL Doet

dat de huurder goed uitkomt, kan hij reageren. Al is het 

midden in de nacht. Zelf je zaken regelen via internet 

is helemaal van deze tijd. Het is snel en eenvoudig. 

Persoonlijk contact blijft bij woCom natuurlijk gewoon 

bestaan. Op kantoor in Someren, tijdens spreekuren 

in Helmond en Laarbeek of telefonisch. En natuurlijk 

bij onze huurders thuis. Kortom, onze dienstverlening 

wordt sneller en beter met dezelfde of zelfs meer 

persoonlijke aandacht dan huurders altijd al van ons 

gewend zijn.”

Huurders voorop

Marika: “Goede dienstverlening aan onze klanten 

vinden wij erg belangrijk. Of wij dat goed doen, laten we 

maandelijks meten. Een externe partij - Kwaliteitscentrum 

Woningcorporaties Huursector (KWH) - neemt ons onder 

de loep. Dat doen we niet om het cijfer dat we krijgen, 

maar juist om te kijken hoe we het nog beter kunnen 

doen. Ook ons klantenpanel waarin negenhonderd 

huurders – ruim tien procent van alle huurders – 

meedenken, houdt een vinger aan de pols. Regelmatig

benaderen we hen met vragen. Bijvoorbeeld hoe zij 

ons huurdersblad Bij Buurten waarderen (kijk ook eens 

op pagina 4) en hoe ze tegenover energiemaatregelen 

staan (zie pagina 5). Onze huurders staan voorop.” 

Meer weten of aanmelden?

Kijk voor informatie over het KWH op pagina 4 of op 

www.kwh.nl.

Meedoen aan het klantenpanel? Meld u aan via onze 

website www.wocom.nl.

(vervolg pagina 1)

Vrijwiligers die aan het werk zijn tijdens de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranje Fonds, NL Doet.

de verhuurmakelaar: 
“van huuropzegging 
tot huurcontract één 

aanspreekpunt”

de klantconsulent: 
“weet alles over 
inschrijvingen 

tot inwoning en 
medehuurderschap”

Eén geschillencommissie 
voor meerdere 
woningcorporaties 

Sinds kort is er één geschillencommissie voor 

huurders, ex-huurders en woningzoekenden van 

woCom, Goed Wonen Gemert, Helpt Elkander 

Nuenen, Compaen, Bergopwaarts, Peelrand 

Wonen Boekel en Woonpartners. De Regionale 

Geschillencommissie is tot stand gekomen in goed 

overleg met de betrokken huurdersorganisaties.

 

Wanneer naar de geschillencommissie?

Als u een probleem met ons heeft of ergens 

ontevreden over bent, proberen we dat op te 

lossen. Meestal komen we er samen wel uit.  

Soms blijft er echter een meningsverschil en bent 

u het niet eens met het antwoord van woCom.  

U kunt dan met uw klacht terecht bij de Regionale 

Geschillencommissie. 

 

Een onafhankelijk oordeel

De geschillencommissie biedt u de mogelijkheid 

om uw klacht door een onafhankelijke instantie 

te laten beoordelen. De commissie bestaat 

uit drie personen die door de deelnemende 

corporaties en de betrokken huurdersorganisaties 

gezamenlijk zijn benoemd. De leden hebben 

geen binding met de corporaties. Dit waarborgt 

hun onafhankelijke positie. De deelnemende 

corporaties en de betrokken huurdersorganisaties 

beoordelen jaarlijks gezamenlijk het functioneren 

van de commissie. 

 

Meer weten? 

Kijk op www.regiogeschillencommissie.nl.

NL Doet
Tijdens NL Doet, de jaarlijkse landelijke vrijwilligersactie 

van het Oranje Fonds op 11 en 12 maart, zijn diverse 

mooie klussen geklaard. De actie zet vrijwilligerswerk 

in de schijnwerpers en stimuleert tienduizenden 

Nederlanders om een dag(deel) de handen uit de 

mouwen te steken voor een goed doel. Zo ook onze 

huurders. 

Beek en Donk

In Beek en Donk is in de Hermelijnstraat hard gewerkt 

aan het verharden van een gedeelte van de tuin bij 

de ingang van De Oever. Bezoekers hebben nu een 

mooie plek om hun fiets te plaatsen zonder dat ze de 

belknoppen van de voordeur en de brievenbussen 

blokkeren. 

Schoonmaak en speeltuin

Zoals ieder jaar hebben vele vrijwilligers in Helmond 

West grote schoonmaak gehouden tijdens de 

opruimactie. Ook de Speeltuin Helmond West 

werd aangepakt. De speeltuin is opgeruimd en 

klaargemaakt voor het nieuwe seizoen met hulp van 

de Vrijwilligersgroep uit de Apostelwijk samen met 

enkele makelaars. 
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Passend toewijzen

Een huis dat bij u past
Bent u op zoek naar een andere huurwoning? Dan weet 

u misschien al dat u niet meer op alle woningen kunt 

reageren, maar alleen op woningen die aansluiten 

bij uw inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Dat heet 

“passend toewijzen”.

De nieuwe manier van woningen toewijzen heeft 

te maken met een wetswijziging. De overheid wil 

voorkomen dat huurders te maken krijgen met 

woonlasten die te hoog zijn voor hun budget. 

Daarom kan iemand die weinig verdient en 

recht heeft op huurtoeslag, voortaan alleen nog 

reageren op de goedkopere woningen. Zo zijn deze 

daadwerkelijk beschikbaar voor de lagere inkomens 

en hoeft de overheid minder huurtoeslag uit te keren.

Sociale huurwoningen

Alle woningcorporaties moeten per 1 januari 2016 

passend toewijzen. Uitgangspunt is dat we aan ten 

minste 95% van de huishoudens die in aanmerking 

komen voor huurtoeslag een woning toewijzen met 

een lagere huur. Iedere woningcorporatie doet dit 

op zijn eigen manier. Hieronder ziet u in de tabel 

welke indeling wij maken op basis van leeftijd, 

inkomen en gezinssamenstelling. Zo weet u meteen 

op welke woningen uit ons woningaanbod op 

www.wooniezie.nl u mag reageren.

Bent u jonger dan 23 jaar en heeft u een inkomen 

onder de huurtoeslaggrens? Dan heeft u recht op 

een woning met een kale huurprijs tot €  409,92.  

Tot dit bedrag heeft u recht op huurtoeslag. Tussen 

€ 409,92 en € 586,68 heeft u namelijk geen recht op 

huurtoeslag.

Zes corporaties kiezen hetzelfde automatiseringssysteem.

WoCom 
vernieuwt
WoCom krijgt een nieuw automatiseringssysteem. 

Omdat de softwareleverancier ons huidige  systeem 

vanaf 2019 niet langer ondersteunt, heeft woCom 

– samen met ICT-vertegenwoordigers van 5 andere 

woningcorporaties uit onze regio – gekozen voor 

ViewPoint. De medewerkers van de verschillende 

corporaties vormden een essentieel onderdeel van het 

keuzeproces.

Verbetering digitale dienstverlening

Met het nieuwe systeem kunnen medewerkers 

snel, eenvoudig en op tijd alle standaard processen 

binnen de woningcorporatie afhandelen. Van 

reparatieverzoeken tot verhuringen, van het 

inplannen van onderhoudswerkzaamheden tot 

finan ciële rapportages. ViewPoint scoorde het 

best op functionaliteit en prijs. Bovendien zitten 

alle klant- en bedrijfsgegevens voortaan in één 

database, waardoor informatie maar één keer en 

op één plek wordt vastgelegd. De kans op fouten 

wordt hierdoor verkleind. Het nieuwe systeem is 

de eerste stap in de verbetering van onze digitale 

dienstverlening.

Uw situatie De maximale huur van de woning 
waarop u kunt reageren is2: 

Eénpersoons huishouden (vanaf 18 jaar) met een 
inkomen van maximaal € 22.100 € 586,68

Tweepersoons huishouden (onder de AOW-leeftijd) 
met een inkomen van maximaal € 30.0001 € 586,68

Tweepersoons huishouden (boven de AOW-leeftijd) 
met een inkomen van maximaal € 30.050 € 586,68

Drie- of meerpersoons huishouden (onder de AOW-
leeftijd) met een inkomen van maximaal € 30.000 € 628,76

Drie- of meerpersoons huishouden (boven de AOW-
leeftijd) met een inkomen van maximaal € 30.050 € 628,76

1)  het bruto jaarlijks huishoudinkomen (inwonende kinderen tot 18 jaar tellen niet mee voor het huishoudinkomen, wel 

voor de grootte van het huishouden) 

2) kale huurprijs, dus exclusief eventuele servicekosten

Veelgestelde 
vragen

Heb ik nu minder keuze?

Ja, u kunt niet meer altijd op alle woningen 

reageren. Maar we bieden in alle prijsklassen 

sociale huurwoningen aan. Ook voor ge zin-

nen zijn er verschillende woningen onder de 

€ 586,68.

En wat nu als ik al langer een woning huur?

Als u al bij ons huurt en geen verhuisplannen 

heeft, verandert er niets. Pas op het moment 

dat u wilt verhuizen naar een (andere) sociale 

huurwoning en recht heeft op huurtoeslag, 

moet u goed kijken of de huurprijs van de 

woning past bij uw situatie.

Wat doet woCom om u juist te informeren?

We vinden het belangrijk dat u direct ziet 

wanneer een woning níet aansluit bij uw 

inkomen en gezinssituatie. Op het moment 

dat u via Wooniezie.nl niet ‘passend’ reageert, 

krijgt u hiervan een melding. Zo zorgen we 

ervoor dat het ook voor u helder blijft.

Waar kan ik zelf op letten?

Zoekt u een (andere) huurwoning, schrijf u 

dan in op www.wooniezie.nl. 

Naast de juiste persoonsgegevens, is het 

vooral belangrijk dat u de juiste inkomens-

gegevens invult. Deze vindt u op uw laatste 

inkomensverklaring, of op de aanslag van de 

Belastingdienst.

Voor huurders in Laarbeek: 

Heeft u het goede 
rekeningnummer?
 

Bent u huurder in de gemeente Laarbeek en 

betaalt u uw huur nog steeds aan de Rabobank? 

Pas dan uw automatische machtiging of betaling 

aan. Het rekeningnummer komt binnenkort te 

vervallen.

Uw huur kunt u overmaken op 

NL 11 BNGH 0285048430

t.n.v. Stichting Someren te Someren

Overzicht passend toewijzen



4 Bij Buurten nieuws

KWH meet kwaliteit van 
onze dienstverlening
Voortaan laat woCom de kwaliteit van haar 

dienst verlening meten door het Kwaliteitscentrum 

Woning corporaties Huursector (KWH). Het KWH is 

al bekend bij sommige huurders. Vanaf april zetten 

we het KWH in voor alle huurders van woCom.

Uw mening is belangrijk

WoCom wil tevreden huurders. Om te weten 

wat huurders van onze dienstverlening vinden, 

moeten we hun mening weten. Die uitkomst 

gebruiken we om onze dienstverlening te 

verbeteren. Uw mening is dus erg belangrijk 

voor ons. 

Vragen via e-mail of telefonisch

Het KWH benadert maandelijks onze huurders 

die met woCom in contact zijn geweest vanwege 

een reparatie of onderhoud aan hun woning, 

een nieuwe woning hebben betrokken of de 

huur hebben opgezegd. Huurders ontvangen 

een vragenlijst via e-mail of worden, als wij 

geen e-mailadres van hen hebben, telefonisch 

benaderd. Daarnaast wordt maandelijks een 

willekeurige groep huurders gevraagd naar 

hun mening over het contact met woCom: 

bijvoorbeeld over de bereikbaarheid, over de 

servicegerichtheid van de medewerkers en over 

de informatie die wij geven.

U geeft uw mening anoniem 

De antwoorden die u geeft, blijven anoniem. Al 

uw gegevens zijn vertrouwelijk en worden alleen 

voor deze onderzoeken gebruikt. Als u wilt dat wij 

toch contact met u opnemen, geeft u uw naam 

wel door. Bijvoorbeeld als u niet tevreden bent 

over de afhandeling van een reparatieverzoek of 

andere dienstverlening van woCom. Wij nemen 

dan contact met u op.

Huurders positief over Bij Buurten
Rond de jaarwisseling vroegen wij de leden van ons 

klantenpanel naar hun mening over de manier waarop 

wij communiceren. We waren benieuwd wat huurders 

een jaar na de fusie vinden van Bij Buurten en of ze veel 

gebruik maken van onze website.

Het panelonderzoek is uitgezet onder alle 922 

deelnemers van ons klantenpanel. Deze huurders 

zijn online actief en in het bezit van een e-mailadres. 

We wilden ook de mening van huurders die we niet 

via e-mail kunnen bereiken. Een aantal hebben 

we daarom gebeld. In totaal hebben 376 huurders 

deelge nomen aan het onderzoek. 322 hiervan 

hebben de enquête per e-mail ingevuld en 54 

enquêtes zijn telefonisch afgenomen.

Bij Buurten wordt goed gelezen

Bij Buurten wordt door veel huurders gelezen. Zij 

geven een goede beoordeling voor leesbaarheid, 

begrijpelijke informatie en goed verzorgde 

foto grafie. De panelleden lezen Bij Buurten graag 

van papier, maar een e-mailnieuwsbrief wordt al wel 

als mogelijk alternatief genoemd.

Buurtredactie wordt gewaardeerd

Er is veel waardering voor de buurtredactie: de 

huurders die artikelen schrijven en fotograferen. Iets 

voor u? Lees erover in het oproepje rechts.

Met de verbetersuggesties aan de slag

We zijn blij met alle suggesties die we kregen. We 

gaan ermee aan de slag. Er zijn veel onderwerpen 

voor artikelen aangedragen voor toekomstige 

uitgaven van Bij Buurten. Zo is er behoefte aan 

meer informatie uit de directe woonomgeving en 

actuele informatie vanuit woCom. Panelleden willen 

ook meer weten over onderhoud van de woning en 

projecten van woCom. 

Websitebezoek neemt toe

Het websitebezoek is toegenomen: in 2008 bezocht 

47% van onze huurders wel eens de website. Dat 

aantal is nu gestegen naar 64%. 

Wat vindt u van Bij Buurten?

Wilt u ook uw mening kwijt over Bij Buurten? Laat 

het ons weten via communicatie@wocom.nl

Oproep
We zijn altijd op zoek naar buurt redacteuren en 

-fotografen voor de regio’s waar onze huurders 

wonen. De huurder die ons wil versterken 

of vrijblijvend informatie wil ontvangen, 

kan zich aanmelden via een e-mail naar 

communicatie@wocom.nl
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Informatieblad in nieuw jasje
U ziet het goed. Het nieuwe woCom heeft een vernieuwd informatieblad. Door huurders, voor 

huurders. En voor iedereen waar we mee samenwerken. Zo houden we u op de hoogte. 

Wocom directeur Kees Strik zegt over de fusie van woCom met 

Woning  stichting Laarbeek: “Ik ben blij met de nieuwe loot aan 

de boom. Voor beide is het een goede zaak dat we verder samen 

optrekken. We zijn nu een krachtige woningcorporatie in  Asten, 

Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren 

met bijna negenduizend huurwoningen. We zijn pas enkele 

maanden officieel bij elkaar en ik ben heel tevreden hoe ‘t gaat. 

Hoewel het voor enkelen ongetwijfeld nog wel wat wennen 

is, gaat het onderling heel goed. De sfeer is prima, we hebben 

dezelfde ideeën en de mede werkers zijn enthousiast. Over een 

tijdje weten we niet beter. Dan is het alsof het nooit anders is 

geweest.”

De twee woningcorporaties zijn dan wel samengegaan, 

de huurdersorganisaties blijven voorlopig nog apart. Dat 

zijn er drie. Eén in Helmond, één in Laarbeek en één in 

de rest van het werkgebied. Ze werken wel heel nauw 

 samen en hebben een gezamenlijk advies gegeven over 

de  fusie en de huur verhoging. Ook hebben ze gekeken 

naar verschillen in beleid en hoe je die kunt gelijktrekken. 

In de zomer komt er een  conferentie om te kijken hoe je de 

 huurdersvertegenwoordiging het best kunt organiseren.

Meer zelf regelen

Kees Strik: “Voor onze klanten verandert er eigenlijk maar 

heel weinig. De huurders uit Laarbeek hebben voortaan in 

naam een andere huisbaas en misschien krijg je te maken met 

iemand anders binnen de organisatie. Maar in grote lijnen 

blijft alles bij het oude. Klantvriendelijke medewerkers die de 

huurder zo goed en zo snel mogelijk van dienst zijn. Eigenlijk 

wordt het nog beter. Met tweeën kunnen we meer doen. 

Dat betekent naast meer service dat we volop verder gaan 

met een digitale aanpak waardoor huurders veel meer zelf 

kunnen regelen. Je plant straks bijvoorbeeld zelf een reparatie 

op een tijd die je goed uit komt. Een manier die past bij de 

moderne huurder die goed weet wat-ie wil.”

(lees verder op pagina 2)

Interview met Kees Strik

“Huurder wordt er alleen 
maar beter van”
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Reparatieverzoeken ook via klantportaal
Uw reparatieverzoeken kunt u snel en eenvoudig melden via ons klantportaal Mijn woCom 

(http://mijn.wocom.nl). Hier vindt u ook contactgegevens van bedrijven die u rechtstreeks mag benaderen.

“Ook dit jaar was Burendag weer erg geslaagd,” zegt Ans 

Custers, consulent Wonen en Buurten van woCom. “In 

allerlei wijken, buurten en dorpen stond er in het weekend 

van 26 september van alles op het programma. Van koffie 

met gebak tot de buurt schoonmaken. Van springkussens 

tot pannenkoeken bakken en koken uit eigen tuin. 

Hartstikke leuk en gezellig. Op zo’n dag leren buren elkaar 

kennen of beter kennen. Daar gaat het ons om. Uit die 

contacten komen weer allerlei andere activiteiten voort 

en dat maakt buurten leuker om te wonen. Daarom is het 

voor ons eigenlijk elke dag Burendag.”

Burendag is een landelijk initiatief van het Oranjefonds 

en Douwe Egberts. Voor het tiende jaar op rij doen 

huurders van woCom mee. ‘Van het begin af aan zijn we 

van de partij. De bewoners organiseren de activiteiten 

zelf. Wij geven een steuntje in de rug. Met meedenken, 

met een paar statafels, een container of een bedragje 

waarmee de huurders vooruit kunnen.’

Koffie met gebak

Huurders in onder andere Heeze-Leende, Cranendonck, 

Laarbeek en Asten hadden allerlei leuke activiteiten 

op touw gezet waarbij ontmoeting de rode draad was. 

Koffie met gebak hoort daar onlosmakelijk bij. Ook in 

Helmond waren verschillende bewonersgroepen actief. 

In de Annawijk bijvoorbeeld waar bewoners met elkaar 

de buurt gingen schoonmaken en hun grof vuil in een 

container konden gooien. Oude en nieuwe bewoners 

kwamen zo in contact met elkaar. Dat gebeurde 

ook in de partytent. Bovendien was er op zondag 

countrydansen in het buurthuis en voor de jeugd een 

springkussen.

Uit eigen tuin

In Helmond West was een actieve bewonersgroep 

in de weer om er een gezellige dag van te maken. In 

deze wijk stond een draaimolen en was het feest voor 

jong en oud. Ans: “Ook in nieuwere buurten waren er 

(lees verder op pagina 2)

Van alles te doen in wijken,  
buurten en dorpen

‘  Eigenlijk is het  
elke dag Burendag’
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Klushuur: méér dan klussen aan uw woning
WoCom bekijkt de mogelijkheden van klushuur(woningen). We zoeken mensen die met  

ons mee willen denken. Meer info en aanmelden voor de projectgroep: www.wocom.nl

“De fusie mag geen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de 

dienstverlening. Huurders mogen er niet op achteruitgaan.” 

Dit stelden de huurdersorganisaties toen ze zich vorig jaar 

positief uitspraken over de fusie van woCom en Woningstichting 

Laarbeek. Daarom lieten we onderzoeksbureau USP dit voorjaar 

een nulmeting houden. We willen weten of onze klanten tevreden 

over ons zijn.

De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een gezamenlijke 

bijeenkomst van de huurdersorganisaties, leden van de 

Raad van Commissarissen en het managementteam van 

woCom. Dit was tegelijkertijd de afsluiting van een intensief 

proces van bijna een jaar, waarin vertegenwoordigers van 

de huurdersorganisaties en medewerkers van woCom vaak 

samen om tafel zaten. De procesgroep hield zich bezig 

met afstemming van beleid en regelgeving. De werkgroep 

nulmeting was betrokken bij de opzet van de nulmeting. 

WoCom directeur Kees Strik bedankte de huurdersorganisaties 

voor hun inbreng en betrokkenheid daarbij. 

Een mooi cijfer 

De huurders die deelnamen aan het onderzoek beoordelen 

de dienstverlening van woCom in totaal met een 7,4. “Een 

mooi cijfer”, vindt Kees Strik. “We willen ons ontwikkelen 

tot een dienstverlenende organisatie. Dat is een continu 

proces van leren en verbeteren. Daarom hebben we sinds 

kort ook een stuurgroep kwaliteitszorg. Hierin bespreken de 

leidinggevenden van de afdelingen en de Adviseur Kwaliteit 

wat er nodig is om de kwaliteit van onze dienstverlening vast 

te houden en te verbeteren.”

Tevreden

De woning kreeg een 7,3. Huurders zijn tevreden over zaken 

als de onderhoudsstaat van de woning, inbraakveiligheid, 

(lees verder op pagina 2)

Werkgroep nulmeting

Huurders tevreden over 
dienstverlening woCom

Afscheid
We zijn geschrokken van het overlijden van 

twee enthousiaste buurtredacteuren. Van onze 

buurtfotograaf Ad van Gerwen. Rustig, altijd op 

de achtergrond, maar haantje de voorste als er 

bijvoorbeeld foto’s gemaakt moesten worden 

tijdens de bloemetjesdag van ‘zijn’ Deken van 

Pelthof in Asten. En afscheid van John Görtjes, 

onze fanatieke reporter in Helmond, die alles en 

iedereen kende en vele schrijfblokken vol schreef.

We bedanken Ad en John voor de vele mooie 

momenten samen, de verhalen die we deelden en 

de foto’s die kleur gaven aan onze gezamenlijke 

Bij Buurten. We wensen hun familie en vrienden 

heel veel sterkte.

Ad van Gerwen John Görtjes

Huurbetaling
De huur van een woning (of een andere ruimte) dient op de 

eerste dag van de maand betaald zijn. Hier ziet u op welke 

manieren dit kan.

Automatische incasso 

Dit is de eenvoudigste manier om uw huur te betalen. 

Deze incasso wordt elke 1e dag van de maand 

automatisch uitgevoerd. Op www.wocom.nl kunt u een 

machtiging downloaden waarmee u ons toestemming 

geeft. Geen internet? Bel dan (0493) 49 76 66, dan sturen 

we u de machtiging per post toe. De ondertekende 

versie stuurt u terug naar woCom.

Internetbankieren 

U kunt uw betalingen ook op internet regelen via uw 

eigen bank. Vergeet daarbij niet uw klantnummer en 

het adres te vermelden.

Betalen met iDEAL 

Als u inlogt op Mijn woCom kunt u veilig via iDEAL 

betalen. Heeft u nog geen inloggegevens voor dit 

huurdersportaal, bel dan naar onze klantenservice op 

nummer (0493) 49 76 66.

Met een acceptgirokaart 

U kunt ook met een acceptgirokaart betalen, maar dat 

kost € 2 per maand extra. 

Contante betaling van de huur is niet mogelijk. U kunt 

eventueel wel pinnen in ons kantoor.
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Start bouw  
Het Laarhuys
In de achtertuin van het oude gemeentehuis in 

Lieshout ontstaat iets moois. Dinsdag 19 april werd 

hier feestelijk de bouw ingeluid van een uniek 

woongebouw. Het Laarhuys, voorheen bekend als plan 

Moreeshof, wordt een woon- en zorgvoorziening voor 

jongeren met een beperking. Het is er gekomen op 

initiatief van een aantal Lieshoutse ouders. Het gebouw 

krijgt 12 appartementen en 2 groepswoningen (voor 

6 bewoners per woning). Gebouwd door woning-

corporatie woCom voor Stichting ORO.

Huurder: energiezuinigheid
woning van groot belang
Recent geplaatste zonnepanelen in Someren

Het opstellen van een energiebeleid staat bij woCom hoog op de agenda van 2016. Door te investeren in 

energiebesparing en duurzaamheid van onze woningvoorraad dragen we bij aan meer comfort voor onze 

huurders en aan een beter milieu. Begin dit jaar hebben wij ons klantenpanel gevraagd naar hun mening over 

het op te stellen energiebeleid. 

Voor veel huurders is energiezuinigheid van de 

woning erg belangrijk. ZIj vinden dat een woning 

van woCom als basis minimaal moet bestaan uit 

een geïsoleerde vloer, gevel, beglazing en een 

geïsoleerd dak. Daarnaast geeft bijna de helft aan 

dat er minimaal centrale verwarming in de woning 

aanwezig moet zijn. 40% van de huurders vindt 

dat hoogwaardige installaties als zonnepanelen en 

zonneboilers bij de basiskwaliteit van de woning 

horen.

Bereidheid huurders

Een groot deel van de huurders is bereid om 

mee te betalen aan het energiezuinig maken 

van de woning. 55% van de huurders vindt een 

huurverhoging acceptabel. Een bijdrage van  

10 tot 15 euro in de huur, bij een besparing van 

30 euro op de energierekening, wordt het meest 

genoemd. Daartegenover vindt 45% van de 

huurders dat alle kosten voor het energiezuinig 

maken van de woningen voor rekening van 

woCom is.

Volgorde aanpak woningen

Een grote meerderheid van de huurders, namelijk 

65%, heeft aangegeven dat wij moeten starten met 

het energiezuinig maken van de woningen met de 

slechtste energielabels. Op afstand gevolgd door 

woningen die aan de beurt zijn voor inge plande 

onderhoudswerkzaamheden. WoCom werkt in 

de Werkgroep Energiebeleid nauw samen met 

huurders. De werkgroep wil de aanpak van het 

beleid voor de zomer vaststellen. U leest er dan 

meer over in Bij Buurten.

Gematigde huurverhoging bij woCom
Eind april heeft u een brief over de huurverhoging 2016 ontvangen. In goed overleg met uw 

huurdersorganisatie heeft het bestuur van woCom besloten dit jaar een gematigde huurverhoging toe 

te passen. De huur van alle woningen en garages wordt per 1 juli 2016 met 1% verhoogd in plaats van 

de 2,1% die het ministerie aangeeft voor de laagste inkomens. Bovendien voert woCom dit jaar géén 

inkomensafhankelijke huurverhoging van 2,6 en 4,6% door. Bent u het niet eens met uw huurverhoging, 

dan kunt u vóór 1 juli 2016 schriftelijk bezwaar indienen bij woCom. Op www.huurcommisie.nl vindt u 

hierover meer informatie.
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Wonen in de vernieuwde Markieshof

Nieuwe bewoner Minouna Si-Ali
Tekst en foto’s – Jan Peeters. 

In Helmond West wordt momenteel de Markieshof ontwikkeld: drie woonblokken met een afgesloten 

binnenterrein voor het parkeren van de auto’s. Er worden veertien huur- en acht koopwoningen 

gerealiseerd. 

Wonen in Markieshof betekent wonen in een levendige, groene en vooral 

gezellige woonwijk die op een steenworp afstand is gelegen van het Helmondse 

stadscentrum en de omliggende natuurgebieden. Een prettig nieuwbouwplan 

waar het Brabantse leven goed gedijt.

Voor Mijn huis en ik gaan we op bezoek bij mevrouw Minouna Si-Ali. Ze kwam op 

haar negende naar Nederland. Minouna heeft vijf jaar naar tevredenheid op het 

Montgomeryplein gewoond. “Ik had het daar prima naar mijn zin, het is een nette 

buurt. De meeste mensen wonen daar al jaren - sommigen zelf al wel dertig jaar! Ik 

moest dus wel even wennen aan mijn nieuwe buurt, allemaal nieuwe gezichten.”

Nu heeft ze, met haar dochter, een woning betrokken in de Haaglaan in West.  

“De wijk ziet er prachtig en fris uit, met al die vernieuwingen is het haast een 

compleet andere wijk geworden. Mijn buren, een mix van jong en oud, komen 

uit alle windstreken.” Contact leggen en nieuwe mensen leren kennen is voor haar 

geen probleem: “Ik ben een echt mensenmens,” zegt ze met een brede lach.

Klussende kickbokser of kickboksende klusser?

Minouna’s grote passie is klussen in en om haar huisje, ze is dan ook altijd bezig. 

Een andere grote hobby is kickboxen en die twee laten zich prima combineren. 

Zodra zij klaar is met haar huis, gaat ze sporten. Eenmaal thuis pakt ze weer met 

plezier het kluswerk op. We kunnen dus spreken van een klussende kickbokser. Of 

misschien een kickboksende klusser?

Dadelijk benadert ze de buren, om samen te gaan kijken naar een erfafscheiding, 

een schutting of andere oplossing waar ze allemaal tevreden mee zullen zijn. 

Ook hierin trekt zij de kar, precies zoals dat past bij haar karakter van aanpakken 

en klussen. Mede dankzij haar inzet voor de buurt, zal Minouna samen met haar 

dochter met veel plezier wonen in de vernieuwde Markieshof.

Minouna ontvangt de sleutel van verhuurmakelaar Sandra van Lieshout.
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Kees Strik neemt afscheid

“ WoCom kan het verschil maken voor huurders  
en de samenleving”

Zes jaar lang gaf Kees Strik leiding aan woCom. Onder 

zijn leiding werd de organisatie een bovengemiddeld 

presterende corporatie. De organisatie staat als een huis. 

Een organisatie waar stenen niet meer voorop staan, maar 

waar het om wonen gaat. “Wonen is ontzettend belangrijk 

en bepaalt ook hoe we verder in ons leven staan. Iemand 

zei mij eens dat naast liefde, twee dingen heel belangrijk 

zijn in een mensenleven, namelijk wonen en werken. Dat is 

voor mij altijd een leidraad geweest. Ook bij woCom. Als we 

binnen de werkorganisatie goed met elkaar samenwerken, 

om de juiste redenen en met plezier, dan kunnen we met 

een kleine groep heel veel doen voor heel veel mensen.”

Kees Strik gaat na een carrière van 48 jaar met pensioen. 

Hij is vanaf 1979 werkzaam in de volkshuisvesting en 

vindt het een van de boeiendste werkgebieden die er 

zijn in Nederland. “Elke dag is anders en uitdagingen van 

vandaag kun je niet meer met de ervaring van gisteren 

oplossen. Als corporaties kunnen we nu, méér dan ooit, 

hét verschil maken voor de huurders en de samenleving. 

Dat is een bijzondere en unieke kracht en daar heb ik me 

bij woCom altijd voor ingezet.” Een kracht die volgens 

Kees Strik gekenmerkt wordt door samenwerking. 

Samenwerken met gemeenten, met maatschappelijke 

organisaties, met ‘zijn’ medewerkers, maar vooral met de 

mensen, met de huurder.

Wonen zonder beperkingen

Van de ruim 8.500 woningen zijn met name de 

initiatieven van ouders hem het meest dierbaar. Zoals 

de bouw van appartementencomplex Vliebouter 

in Someren, een woonvorm voor jongvolwassenen 

met autisme. Of ’t Brouwershuis een door woCom 

gerenoveerd monumentaal pand in Leende, waarvan 

de voormalige horecabestemming in ere is hersteld. 

Waar mensen met en zonder beperking samen wonen 

en werken. “Op dit moment bouwt woCom voor 

Stichting ORO een uniek woongebouw in Lieshout. Op 

initiatief van een aantal Lieshoutse ouders. Een gebouw 

met appartementen en groepswoningen, waar 24 

bijzondere jongeren over een jaar voor het eerst op 

zichzelf kunnen wonen. Centraal in het dorp en dichtbij 

hun ouders. Waar mijn carrière stopt, starten nieuwe 

wooncarrières. Dat voelt goed.”

“In plaats van werken voor 
de huurder, proberen we 

steeds meer naast  
de huurder te staan.”

Stem van huurder steeds belangrijker 

“De stenen zijn belangrijk, maar uiteindelijk bouw je toch 

voor mensen. Daar zijn we sinds 2010 steeds bewuster 

van geworden. Daarin hebben we ook keuzes gemaakt. 

Noodzakelijke, soms pijnlijke keuzes.” In 2011 was een 

reorganisatie noodzakelijk. Voor enkele tientallen 

medewerkers was er geen plek meer in de organisatie. 

“Dat was een moeilijke periode, maar noodzakelijk voor 

de corporatie. We zijn efficiënter gaan werken en er 

sterker door geworden. We zijn meer gaan verbinden. 

In de organisatie, maar ook daarbuiten.” Die participatie 

wordt steeds belangrijker, huurders krijgen een steeds 

belangrijkere stem in het beleid en de keuzes van de 

corporatie. Ook bij woCom. In plaats van werken voor de 

huurder, proberen we steeds meer naast de huurder te 

staan. Dat kan nog altijd beter, we maken grote stappen 

vooruit. Niet in de laatste plaats door de professionele 

opstelling van de huurdersorganisaties. In goed overleg 

met hen heeft woCom dit jaar de huurverhoging laag 

kunnen houden.

Echt wat betekenen voor huurders

“WoCom is een krachtige speler in de regio. Er staat 

een gezonde woningcorporatie met een open en 

realistische blik naar de toekomst. Daar ben ik enorm 

trots op. Ik laat een organisatie achter die écht wat kan 

betekenen voor de huurders. Dat vind ik een hele fijne 

gedachte. En ik heb er het volste vertrouwen in dat 

woCom dat nog jaren blijft doen.”

Nieuwe  
directeur-bestuurder

“Op 1 mei ben ik gestart als directeur-bestuurder 

bij woCom. Graag stel ik mij aan u voor.

Mijn naam is Mirjam Kräwinkel (49 jaar). Ik heb 

altijd in de volkshuisvesting gewerkt. Bij de 

universiteit, de overheid en een onderzoeks- 

en adviesbureau. De afgelopen 16,5 jaar 

heb ik gewerkt bij de woningcorporaties 

Woonmaatschappij Maasland en Mooiland. Als 

manager en als directeur”. 

Wonen is thuiskomen

“Werken in de volkshuisvesting is voor mij 

een bewuste keuze. Een woning moet een 

plek zijn waar het echt thuiskomen is. Ik ben 

zeer gemotiveerd dat voor iedereen mogelijk 

te maken. Ik kijk ernaar uit om als directeur-

bestuurder aan de slag te gaan bij woCom. Graag 

ontmoet ik huurders en samenwerkingspartners 

om samen te werken aan een echt thuis voor alle 

huurders van woCom”.

Directeur Kees Strik

Mirjam Kräwinkel



8 Bij Buurten nieuws

Uitslagen enquête energieverbruik

Na ruim 2 jaar nog steeds tevreden
Eind 2015 hebben we een vragenlijst uitgezet onder de 

bewoners van 32 woningen in Budel-Schoot. In 2013 zijn 

die woningen gerenoveerd met als doel een A+label te 

halen. We wilden weten of de bewoners na de renovatie 

meer wooncomfort hebben en of ze minder energie 

verbruiken dan vóór de renovatie. 

De helft van de bewoners heeft de vragenlijst ingevuld 

en teruggestuurd. Uit de inzendingen hebben we een 

VVV-bon van € 25,- verloot. Mevrouw Jolanda Snoey aan 

het Wethouder Lammersplantsoen was de gelukkige 

winnaar. 

Gemiddeld een 8 

De bewoners gaven gemiddeld een 8 voor de energie-

zuinigheid van hun woning na de renovatie. Bijna alle 

bewoners gaven aan na de renovatie minder gas en 

elektra te verbruiken en dat het wooncomfort van 

de woning is toegenomen. De woningen kregen een 

nieuwe voor- en achtergevel; de kozijnen zijn vervangen 

en voorzien van HR++glas. Ook is er isolatie aangebracht 

en zijn er zonnepanelen geplaatst. 

Bedankt

Uit de antwoorden blijkt dat de bewoners nog steeds 

tevreden zijn. Bedankt voor het terugsturen van de 

vragenlijst. 

Nieuw bestuur  
De Vaart
Huurdersbelangenvereniging De Vaart 

heeft een nieuw bestuur. Na jarenlange 

belangenbehartiging van (met name Helmondse) 

huurders, stoppen bestuursleden Henk van 

Kraay, Cor de Koning, Hans Stienen, Chris Schriks, 

Marinus van Bragt, Berry Wijnen en Leo van der 

Kammen. Cor Rooijackers en Jan Peeters blijven 

bestuurslid. Zij krijgen een fris, nieuw team om 

zich heen: Berry Smits, Holke Flapper, Janneke 

Reddy - van Orsouw, Riek Aben - van der Linden, 

Stijn Vogels, Wim van de Looverbosch en Peter 

van Melis. Het bestuur blijft de contacten 

met de bewonerscommissies onderhouden, 

krijgt door de Woningwet andere taken en 

verantwoordelijkheden en wordt een belangrijke 

partij in het overleg tussen de gemeente en de 

woningcorporatie.

Eén urgentieregeling in het  
Stedelijk Gebied Eindhoven
Vanaf 1 januari 2016 geldt er één urgentieregeling 

voor sociale huurwoningen in het stedelijk gebied 

Eindhoven, waar ook de gemeente Helmond onder 

valt. Om woning zoekenden in deze gemeenten zo goed 

mogelijk te helpen, werkt woCom nauw samen met de 

andere woningcorporaties.

Komt u in aanmerking voor urgentie? 

Natuurlijk kan niet iedereen urgentie krijgen. De 

voorwaarden staan in de Urgentieverordening van 

de negen gemeenten (waaronder Helmond). U vindt 

deze op www.overheid.nl en op www.helmond.nl. 

Uw persoonlijke situatie moet aan een aantal 

voorwaarden voldoen. In de folder (verkrijgbaar 

bij de gemeente Helmond en woCom) staan voor-

beelden van situaties waarin u wel of juist niet in 

aanmerking komt voor urgentie.

Hoe kunt u urgentie aanvragen? 

Neem contact op met één van de woning corporaties 

om het aanvraagformulier in te vullen en uw situatie 

te bespreken. Welke corporatie u kiest, maakt niet uit 

in dit gebied. Ook niet voor eventuele toekenning 

van de urgentie of toewijzing van een woning. Wilt 

u urgentie aanvragen bij woCom? Loop dan gerust 

binnen tijdens ons inloopspreekuur op maandag 

van 15.00 tot 17.00 uur en op woensdag van 9.00 tot 

11.00 uur (Mierloseweg 71, Helmond). We bekijken 

dan samen uw situatie en uw kansen op urgentie.

Zoekt u dringend een woning in de gemeente Asten, 

Cranendonck, Heeze-Leende, Laarbeek of Someren? 

Kijk dan op www.wooniezie.nl en zoek op 

direct-te-huur woningen of woningen in het loting-

model.

Projectleider Chris Driessen overhandigt de VVV-bon aan Jolanda Snoey.

Digitaal  
huurdersportaal 
‘Mijn woCom’

Een bezoek aan het kantoor van woCom, een 

brief, een e-mail of een telefoontje: het zijn de 

bekende manieren waarop huurders ons kunnen 

bereiken om zaken te regelen. Maar naast deze 

communicatiemiddelen kunt u ook ons online klant-

portaal bezoeken: Mijn woCom.

Dat betekent dat huurders 24 uur per dag, zeven 

dagen in de week zaken online kunnen regelen. 

Wanneer het u uitkomt dus! Of het nu gaat om een 

reparatieverzoek, een overlastklacht, het inzien van 

het huursaldo, informatie opvragen over de gehuurde 

woning of vragen stellen die betrekking hebben op 

financiële, administratieve en technische zaken, het is 

allemaal online mogelijk.

Wachtwoord kwijt?

Wilt u ook toegang tot Mijn woCom, maar heeft u 

geen inloggegevens meer? Vraag deze dan aan via  

info@wocom.nl of bel 0493 49 76 66. Uiteraard 

blijft ook de mogelijkheid bestaan om huurderszaken 

telefonisch of schriftelijk te regelen of een bezoek aan 

ons kantoor te brengen.

Foto: Jan Dijstelbloem 
Boven: Stijn Vogels, Cor Rooijackers, Janneke Reddy - van Orsouw, 
Peter van Melis, Holke Flapper. Onder: Berry Smits, Jan Peeters, 
Riek Aben - van der Linden, Wim van de Looverbosch.
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Feest in 
De Fontein
Op 7 december 2015 kregen de bewoners 

van De Fontein in Lieshout de sleutels van 

hun woning. Na een warm welkom in het 

dorpshuis vertrok iedereen naar de nieuwe 

woning. 

De buitenkant hadden we inmiddels al vaak 

gezien, nu de binnenkant. Het was even 

wennen, geen bovenverdieping en geen 

garage, maar de woning is wel groot, vinden 

we. We zijn nooit zo van “alles bewaren” 

geweest, dus we konden vrijwel alle spullen 

in onze nieuwe woning kwijt.

WoCom had beloofd dat er nog een klein 

feestje zou komen ter ere van de officiële 

opening en dat vond plaats op 11 januari 2016. 

Een gezellige, kleine verwarmde feesttent 

was geplaatst, we kregen een uitnodiging 

en alle nieuwe bewoners werden verrast met 

een prachtige bos bloemen. Er werd geproost 

en er waren toespraken. 

Aan het hofje van Den Effer is een bankje 

geplaatst dat geschonken is door woCom. 

Wat zou het mooi zijn als daar een kleine 

fontein komt, in het voorjaar als de bomen 

in bloei staan en het gras weer groen wordt. 

Lieshout heeft veel mooie kunstobjecten, 

misschien iets voor de gemeente?

Het project ‘De Fontein’ is bijna afgerond. Er 

is één minpuntje: Lieshout heeft bijna geen 

straten met eenrichtingsverkeer. Rond De 

Fontein is dat wel het geval, en sommigen 

omwonenden snappen dat jammer genoeg 

niet helemaal...! Voor woCom, BAM en alle 

medewerkers een welverdiende ‘châpeau’.

Wij genieten elke dag van ons stulpje!

Hartelijke groeten, 

Toosje en Frans Dekkers

Bij Buurten De Fontein

ColumnUnieke woonvorm De Fontein  
in Lieshout geopend

Lieshout heeft er een mooi buurtje bij. Op de plek 

waar jarenlang basisschool De Fontein heeft 

gestaan, opende woCom in januari een uniek 

nieuwbouwproject. Twintig levensloopbestendige huur-

woningen die bij uitstek geschikt zijn voor één- en 

tweepersoons huishoudens. De locatie heeft door zijn 

centrale ligging in Lieshout een plus voor senioren. Want, 

mocht het in de toekomst nodig zijn, de zorg zit om de 

hoek.

“Rondom ons wordt volop geschilderd, behangen 

en verhuisd. Op deze plek maken de bewoners van 

hun nieuwe huis een echt thuis,” zo begon directeur 

Kees Strik zijn persoonlijke woorden aan de nieuwe 

bewoners van De Fontein. “En dat is waar wij het als 

woningcorporatie voor doen. Dat mensen de ‘kans’ 

krijgen zich ergens thuis te voelen. Dat ze een dak 

boven het hoofd hebben, een absolute ‘basis’ om deel 

te nemen aan de maatschappij. Daar zetten wij ons als 

woningcorporatie al jaren voor in en dat blijven we nog 

jaren doen.” 

Ludieke geschiedenisles

Terwijl het buiten op de parkeerplaats nog licht 

druppelt, spreekt Ton van den Baar in een volle tent 

de vele aanwezige huurders toe. Als adjunct-directeur 

van basisschool De Sprankel (en voorheen De Fontein) 

neemt hij de aanwezigen mee terug in de tijd. In zijn 

schooltijd. In een ludieke geschiedenisles heeft hij 

de lachers op de hand, haalt hij de ene na de andere 

herinnering op aan de oude school. Hij krijgt regelmatig 

bijval van bewoners die zelf op De Fontein hebben 

gezeten.

Groen plantsoen verbindt oud met nieuw

Ook wethouder Frans van Zeeland koppelt dit stukje 

Lieshoutse geschiedenis aan de woontoekomst die de 

bewoners hier staat te wachten. Naast mooie woorden 

over de goede samenwerking met woCom, benadrukt 

hij het feit dat de nieuwe woningen zo geruisloos 

zijn opgenomen in de buurt. Door het ontbreken van 

bezwaren door de buren, heeft het project nauwelijks 

vertraging opgelopen. Tussen de patiowoningen aan 

Den Effer, waar een wandelpad de Nieuwstraat en De 

Klumper met elkaar verbindt, vertoont het onlangs 

ingezaaide plantsoen zelfs al enkele grassprietjes van 

wat straks een mooie groene strook moet worden. 

Vlnr: Onthulling zitbankje door Kees Strik van woCom, Frans Fonteijn van BAM,  
wethouder Frans van Zeeland en oud-directeur Woningstichting Laarbeek Toine Brosens.



10 Bij Buurten Wooniezie en onderhoud

Wooniezie, voor iedereen die een 
(andere) woning zoekt
Bent u op zoek naar een huurwoning? Schrijft u zich 

dan in op www.wooniezie.nl. Ook als u al een woning 

huurt, is het verstandig vroegtijdig in te schrijven als 

woningzoekende. U stroomt namelijk niet automatisch 

door naar een andere huurwoning. Uw inschrijftijd kan 

doorslaggevend zijn als u reageert op een woning, dus 

schrijf u op tijd in. 

Wat is Wooniezie?

Wooniezie is een regionale website voor huur- en 

koopwoningen, waar steeds meer woningcorporaties 

uit Zuidoost-Brabant zich bij aansluiten. En daardoor 

ook steeds meer gemeenten; van Budel tot Oirschot. 

Hierdoor groeit het woningaanbod. De woningen  

zijn onderverdeeld in vijf modellen. Bij het ene model 

komt u op basis van uw inschrijfduur in aanmerking 

voor een woning, bij een andere wordt een woning 

verloot. Bij de meeste modellen moet u zelf actief 

reageren op het beschikbare woningaanbod. Dat 

vergroot de kans dat u snel een geschikte woning 

vindt.

Heeft u hulp nodig bij uw inschrijving?

Neemt u dan contact op met onze medewerkers via 

info@wocom.nl of (0493) 49 76 66.

Heeft u nog meerderjarige kinderen thuis wonen?

Laat ze zich alvast inschrijven op Wooniezie. Ze 

verplichten zich dan tot niets, maar hebben daardoor 

– op het moment dat ze een eigen woning zoeken – 

al inschrijftijd opgebouwd.

Met spoed een woning nodig? 

Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor u niet 

meer in uw huidige woning kunt blijven wonen? 

Heeft u al van alles geprobeerd, maar kunt u zelf 

geen oplossing vinden? Als het echt dringend is en 

er geen andere oplossingen zijn, kunt u urgentie 

aanvragen. Op pagina 8 leest u er meer over.

Bewonersparticipatie
Meedoen, meedenken, meebeslissen. WoCom is voortdurend en op allerlei manieren in gesprek met haar 

huurders. Met huurdersorganisaties en andere actieve huurders. Die dialoog vinden wij belangrijk. En we 

willen die betrokkenheid en invloed van huurders nog verder versterken. Daarom hebben wij in september 

en januari gesprekken gevoerd met huurdersorganisaties en individuele huurders. Met die informatie 

maken we een plan waarin huurdersbetrokkenheid concreet invulling krijgt. Binnenkort vertellen we u meer 

hierover.

Onderhoud
Onze zorg voor uw huurwoning houdt niet op na het 

ondertekenen van de huurovereenkomst. We doen er 

alles aan om uw woning in een optimale conditie te 

houden. Goed onderhoud en vakkundige reparaties 

nemen daarbij een belangrijke plaats in. Er staan in 

2016 diverse projecten op de onderhoudsagenda van 

woCom. Naast een aantal kleine projecten, zoals het 

vervangen van zonwering bij 18 appartementen in 

Leende, start in juni bijvoorbeeld de renovatie van 42 

woningen in Budel-Schoot. De keuken, de badkamer 

en het toilet worden dan aangepakt. Onze projectleider 

maakt hier samen met de aannemer en de bewoners 

duidelijke afspraken over. 

In Laarbeek krijgen 70 woningen groot onderhoud. 

Tijdens een aantal bijeenkomsten met de bewoners is 

al uitvoerig gesproken over de woningen. Bijvoorbeeld 

over waar woCom rekening mee moet houden tijdens 

het onderhoud. Op basis van de reacties zijn de plannen 

verder uitgewerkt. De onderhoudswerkzaamheden 

starten na de zomervakantie.

In Someren staat voor 37 woningen een binnenrenovatie 

op de planning. Naast de kozijnen worden ook de 

keuken, de badkamer en het toilet aangepakt. Op 2 mei 

hebben de huurders tijdens een bewonersbijeenkomst 

in een modelwoning voorlichting gekregen over 

de renovatie. Extra aandacht werd geschonken 

aan de mogelijkheid om individueel te kiezen voor 

zonnepanelen tegen een maandelijkse huurverhoging. 

Firma HD-Solar uit Someren gaf uitleg over de werking 

van het zonnestroomsysteem. 

Reparatieverzoek
Uw reparatieverzoek kunt u snel en een voudig 

melden via ons klantportaal Mijn woCom. Hier 

vindt u ook contactgegevens van bedrijven die 

u rechtstreeks mag benaderen.

  Meer informatie: http://mijn.wocom.nl
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WoCom ontwikkelt regelmatig nieuwbouw. Wij zetten 

ons in om betaalbare woningen te realiseren. Op dit 

moment zijn wij onder andere bezig met onderstaande 

projecten. Wilt u hier meer over weten, kijk dan eens op 

www.wocom.nl.

Helmond – Helmond West
Markieshof, Helmond

Begin dit jaar zijn de 14 sociale huurwoningen 

opgeleverd. Op donderdag 24 maart bereikten de 

bouwvakkers, onder het toeziend oog van wethouder 

Stienen en de nieuwe bewoners, het hoogste punt van 

Markieshof. De bouwvakkers leveren een topprestatie, 

de oplevering van de 8 verkochte koopwoningen wordt 

namelijk al verwacht voor de zomervakantie.

 www.markieshof.nl 

Helmond - Brandevoort
Liverdonk, Helmond

Brandevoort krijgt er weer een “wijkje” bij. Liverdonk 

is de naam. Er komen circa 300 woningen te staan in 

een bouwstijl die is ontleend aan onder meer het witte 

dorp Thorn in Midden-Limburg. Het meest opvallende 

kenmerk van het nieuwe “wijkje binnen het dorp 

Brandevoort” zijn de witte huizen met rode en antraciet-

blauwe daken. WoCom Brandevoort ontwikkelt hier 

14 twee-onder-een-kap woningen en 26 vrije sector 

huurwoningen. 

 www.wocombrandevoort.nl 

Varia Veste, Helmond 

Ook in de overige wijken van Brandevoort wordt volop 

gebouwd aan nieuwe, betaalbare woningen. In Varia 

Veste, een nieuwbouwplan aan de rand van de Veste 

(het hart van Brandevoort), start binnenkort de bouw 

van fase 2. Een uniek blok met allemaal verschillende 

(koop)woningen. Voor starters, stellen, alleenstaanden 

en senioren.

 www.variaveste.nl

Looiseveld, Helmond

Woensdag 9 maart startte de bouw van negen woningen 

met twee bouwlagen en kap en drie (van de in totaal 

dertien) koopwoningen met één bouwlaag en kap. Van 

deze laatste zijn er nog enkele te koop. Energiezuinige 

(A/A+) woningen, waardoor de woonlasten van de 

woningen een stuk lager zijn. De bewoners ontvangen 

nog dit jaar de sleutel van hun nieuwe woning. 

 www.looiseveld.nl

Woonzorgcomplex Brandevoort, Helmond

De Zorgboog, ORO, Stichting SamenGaan en woCom 

geven invulling aan een bijzonder nieuwbouwplan. 

Gezamenlijk bouwen zij gevarieerde woningen. Het 

nieuwbouwplan bestaat uit verschillende woon-

voorzieningen waardoor mensen met en zonder 

beperkingen naast elkaar komen te wonen. ORO 

huisvest er 24 mensen met een verstandelijke beperking, 

de Zorgboog realiseert een woonvoorziening voor 28 

mensen met een psychogeriatrische beperking. WoCom 

bouwt 20 huurwoningen. Stichting SamenGaan maakt 

de cirkel rond door 14 jongvolwassenen met een 

autisme spectrum stoornis te begeleiden bij hun eerste 

stap tot zelfstandig wonen. De start van de bouw staat 

gepland in 2016. 

Laarbeek
Moreeshof, Lieshout

Dinsdag 19 april is de bouw gestart van Moreeshof, 

een nieuw woonzorgcomplex in het centrum van 

Lieshout dat onderdak biedt aan 24 kinderen en 

jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. 

Er komen 2 groepswoningen voor 12 jongeren en 12 

appartementen. Alle toekomstige bewoners komen 

uit Laarbeek. De meesten wonen nu nog thuis. In dit 

gebouw kunnen de jongeren, onder begeleiding van 

ORO en ouders, zelfstandig leren wonen.

Someren 
De Sijl, Someren 

De gemeente heeft de omgevingsvergunning verleend. 

Om de bouw van de 18 sociale huurwoningen mogelijk 

te maken wordt nu het openbaar gebied aangepakt. In 

april is de aannemer gestart met straatwerkzaamheden 

en de aanleg van het riool. De start bouw staat gepland 

voor medio mei.

Nieuwbouw Sijlkensstraat  
heet voortaan ‘De Sijl’

Enige tijd geleden vroegen wij u dé perfecte 

projectnaam voor ons nieuwbouwproject aan 

de Sijlkensstraat in Someren in te sturen. Uit de 

vele inzendingen hebben we inmiddels ‘De Sijl’ 

als projectnaam gekozen. Martha van de Ven 

verwees in haar inzending naar de kleine water-

loop ‘Sïjl’ die hier vroeger stroomde en naar de 

‘Korte Sijlkens’ zoals dit perceel vroeger werd 

genoemd. Een mooie verwijzing naar enerzijds 

de ‘doorstroming’ die de nieuwe nultreden-

woning wijkbewoners biedt, anderzijds is de 

waterloop een bron van nieuw leven. 

 

Verdonckstraat, Someren

Begin april hebben de nieuwe bewoners van de drie 

sociale huurwoningen aan de Verdonckstraat hun 

sleutel ontvangen. 

WoCom bouwt verder
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Colofon
Bij Buurten is een uitgave van woCom. Deze uitgave 

verschijnt drie keer per jaar en wordt gemaakt door 

medewerkers en huurders.

Hoofdredactie

woCom

Buurtredactie

Désirée Kraaij, Jan Peeters, Frans en Toosje Dekkers, 

Kyra van Helden, Karin Verheijen, Frans Verhoeven, 

Harrie Damen, Frank van Lieshout.

Ontwikkeling en productie

Itch Creative Studio, Helmond

Reacties

Heeft u opmerkingen, suggesties of ideeën voor Bij 

Buurten? Wilt u meewerken als redacteur of fotograaf? 

Neem dan contact op met het Team Communicatie 

via communicatie@wocom.nl of (0493) 49 76 66.
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De achterkant van...  
Leo en Riek Sonnemans
Tekst en foto’s: Karin Verheijen

Al 47 jaar zijn Leo en Riek Sonnemans huurders van 

woCom. De eerste jaren in een andere woonwijk van 

Someren, daarna zijn ze verhuisd naar Wolfsveld in de 

woonwijk Het Loove in Someren. Ze wonen al 39 jaar met 

heel veel plezier in dit huis en hebben het er prima naar 

hun zin. Het is een fijne straat dichtbij het centrum, er is 

rondom veel groen en ze hebben hele fijne buren!

Leo (79) en Riek (72) zijn dan al wel in de zeventig, maar 

hebben geen tijd om zich oud te voelen. Vorig jaar waren 

ze 50 jaar getrouwd, wat ze onder andere met hun zoon 

en dochter en beide partners en vijf kleinkinderen goed 

gevierd hebben. 

Leo is actief als vrijwilliger bij het DAF Museum in 

Eindhoven, waar hij heel wat oude DAF voertuigen 

heeft opgeknapt. Riek gaat al ruim 40 jaar wekelijks 

zwemmen met zwemclub De Nathalzen. Met dit hechte, 

gezellige clubje heeft ze vele baantjes getrokken. 

Daarnaast houdt Riek ook van puzzelen en lezen.

Bij mooi weer gaat het echtpaar samen wandelen en 

fietsen. Oppassen op de kleinkinderen doen ze graag, 

al is dit niet meer zo vaak nodig omdat de kleinkinderen 

ondertussen alweer groot zijn. Het stel kijkt regelmatig 

naar voetbal en wielrennen. Vroeger ging Leo met zijn 

broer en vader al op één fiets naar Helmond om naar 

het wielrennen te kijken. Extra leuk dus dat een van de 

kleinkinderen tegenwoordig aan wielrennen doet. 

Goed toeven in de tuin

Leo en Riek brengen veel tijd door in hun mooie 

achtertuin. Riek werkt daar graag in en Leo besteedt 

veel tijd aan zijn cultuurvogels. Bij mooi weer is het dan 

ook heerlijk vertoeven in de gezellige achtertuin van 

Leo en Riek!

Openingstijden woCom
WoCom is actief in de gemeenten Asten, 

Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, 

Laarbeek en Someren. 

Ons kantoor aan de Witvrouwenbergweg 2 in 

Someren is op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 

12.30  uur geopend. ‘s Middags werken we op 

afspraak. Let op - Het kantoor is gesloten op 

maandag 16 mei (2e Pinksterdag). 

De inloopmogelijkheden van onze spreek-

ruimtes in Beek en Donk en Helmond staan 

vermeld op www.wocom.nl

 

Telefonisch zijn we bereikbaar van 8.30 tot 

17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur op  

(0493) 49 76 66. Per e-mail: info@wocom.nl

www.wocom.nl

Maakt u al gebruik van uw klantportaal?
 Op http://mijn.wocom.nl regelt u veel zaken voor uw huurwoning. Zoals uw correspondentie  
 terugkijken, woning- en persoonlijke gegevens aanpassen en reparatieverzoeken melden.
Geen inloggegevens? Bel ons of mail naar info@wocom.nl.


