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Voor woCom was 2012
een politiek bewogen jaar

Het jaar 2012 was een bewogen jaar voor de volkshuisvesting in het

de woningen in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en

verhoging, woningverbetering, de visie leef baarheid en incassostimulering.

geschreven, gefotografeerd en geïllustreerd

algemeen en de corporatiesector in het bijzonder. Woningcorporaties

Someren via dit systeem verdeeld. De gemiddelde reactiegraad (het

Bewoners werden intensief bij onderhoudsprojecten betrokken, zoals bij de

door buurtredacteuren. Mensen zoals u, die

kwamen vooral negatief in beeld na een opstapeling van incidenten; het

aantal reacties op een advertentie) was 52 in 2012; een gemiddelde

gevelrenovatie in Budel-Schoot. Met samenwerkingspartners (waaronder

huren bij woCom of een huis uit een van onze

lukt de sector nog steeds onvoldoende om te laten zien dat zij de goede

van 125 voor Helmond en 27 voor de overige gemeenten. Doordat

gemeenten, zorg en welzijn) werd in een bijeenkomst gesproken over het

projecten hebben gekocht. Zij weten wat er

dingen doet. Landelijke ontwikkelingen in de politiek, de woning

woCom in 2012 meer dan 90% van de sociale huurwoningen toewees

thema ‘ruimte voor verbinding’. En in het digitale klantenpanel konden

speelt, wat onze huurders belangrijk vinden

marktontwikkelingen en de nog steeds voortdurende crisis hebben

aan huishoudens met een inkomen tot € 34.085, heeft zij de Europese

bewoners hun mening geven over woonlasten en energiemaatregelen.

en ze hebben de beste contacten. Gewoon in

grote impact op de keuzes die woCom in 2012 heeft gemaakt en ook in

toewijzingsnorm behaald. Maar liefst 98% van het bezit van woCom

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) vroeg

de buurt. Daar zijn we bij woCom heel blij

de toekomst nog moet maken. Zo bevatten het Regeera kkoord en het

valt onder de sociale huurgrens van € 665.

tenslotte huurders naar hun mening over onze dienstverlening. Het


mee. We stellen ze voor en geven aan welke

gemiddelde cijfer was een mooie 7,6. Vooral de telefonische bereikbaar

artikelen ze hebben geschreven of wat ze

heid is in 2012 sterk verbeterd.

hebben gefotografeerd in deze editie.

Zoals bekend wordt Bij Buurten grotendeels

Woonakkoord ingrijpende maatregelen, zoals een forse verhuurders
heffing en een hogere huurverhoging. Bovendien dwingt de politiek

Naast verhuur van woningen verkocht woCom 47 voormalige

woningcorporaties zich echt alleen nog maar met hun kerntaak

huurwoningen en 16 nieuwbouw koopwoningen. Ook werden enkele

bezig te houden: het verhuren, onderhouden en bouwen van sociale

Koopgarant-woningen teruggekocht en opnieuw verkocht. In 2012

Thema 4: De waardesturing en de verantwoording

Zo hebben Bennie & Kim, de trotse eige

woningen voor mensen die zelf niet of moeilijk in hun huisvesting

gaf woCom bovendien 9,4 miljoen euro aan onderhoud uit. Z owel

WoCom stuurt op een gezond evenwicht tussen de inkomsten (huren,

naren en bewoners van een huis in de Houtse

kunnen voorzien. Een weg die woCom in 2011 al is ingeslagen.

planmatig onderhoud als schilderwerk, vervanging van keukens en

verkoopopbrengsten) en uitgaven (rente, onderhoud, beheerkosten). In

Poort te Helmond, een column geschreven

cv-ketels en reparatieverzoeken alsook de renovatie van 25 woningen

2012 had woCom een positief resultaat van 0,4 miljoen euro.

over ‘gezinsuitbreiding.’

De uitgebreide verantwoording over de keuzes en projecten in 2012

in Helmond-West. Maar liefst 75% van de woCom-woningen heeft

vindt u op www.wocom.nl in ons jaarverslag. Hieronder beknopt de

inmiddels een ‘groen label’: energielabel A, B of C. Landelijk is dit

Thema 5: De organisatie en het maatschappelijk ondernemen

Ad van Gerwen kan zowel fotograferen als

vijf thema’s:

slechts 45%.

Door de reorganisatie in 2011 is het werk opnieuw ingericht om met

schrijven. En het maakt hem niet uit of hij

m inder mensen uitgevoerd te kunnen worden. Daarbij zijn keuzes


tussen de schoonmakers, de bloemetjes of

Thema 1: Het wonen en het vastgoed

Thema 2: Het wonen en de leef baarheid

gemaakt om te focussen op de kerntaken. Een nieuw dienstverlenings

een groep jubilerende buren staat. Ad brengt

De huurmarkt blijft gespannen. Zo is het aantal huuropzeggingen

Om de leef baarheid in wijken en buurten te verbeteren, pakt woCom

concept is ingevoerd, met meer nadruk op digitale contacten via de

‘alle’ elementen van wonen in beeld.

opnieuw gedaald ten opzichte van 2011. Mede dankzij nieuwbouw

projecten op. Met bewoners, maar vaak ook met samenwerkings

website en telefonisch contact. WoCom heeft sinds januari 2012 een

verhuurde woCom in 2012 toch nog 475 nieuwe woningen. Vorig jaar

partners, zoals gemeenten en maatschappelijke instellingen. In

klantencontactcentrum, dat alle telefoontjes aanneemt, inclusief de

Was ze de vorige Bij Buurten nog geveld door

realiseerde de woningcorporatie 5 patiowoningen in Soerendonk,

2012 is er vooral geïnvesteerd in het schoon, heel en veilig houden

reparatieverzoeken. Er is een nieuwe website gelanceerd. En het service

ziekte, buurtredacteur Désirée Kraaij is

5 seniorenappartementen ‘De Brinkhorst’ in Maarheeze, 20 eengezins

van de d irecte woonomgeving. En er was extra aandacht voor huur

kantoor in Helmond is verhuisd naar een kleiner (eigen) pand aan de

weer helemaal terug. Zij houdt nauwlettend

Mierloseweg.

de vorderingen van de gevelrenovaties in

woningen ‘Hertoghof’ in Helmond, 18 huur- en 14 koop
woningen

achterstanden en incasso. Mede door de economische crisis steeg het

‘Houtse Poort’ in Helmond en 17 koopwoningen ‘Buitenhoeve’ in

aantal huurders met betaalproblemen. Dankzij huisbezoeken en het

Helmond-Brandevoort. Daarnaast zijn er in Helmond 4 duplex


snel inschakelen van hulp bij betalingsproblemen, is de achterstand in

Het jaar 2012 was niet alleen een jaar met veel veranderingen, maar ook

woningen samengevoegd tot 2 eengezinswoningen. En zijn er, voor

2012 wel afgenomen ten opzichte van 2011.

een jubileumjaar. WoCom ontstond tien jaar daarvoor uit een fusie tussen

Jan Peeters laat zien dat hij naast het

Budel-Schoot in de gaten.

Regionale Woningstichting Meulenstat (1963) en Woningbouwvereniging

fototoestel (Hoogste punt Houtse Poort) ook

Thema 3: De belanghouders en de samenwerking

Helmond West (1937). Organisaties die zich al die jaren inzetten voor een

goed met de pen overweg kan in het a rtikel

WoCom overlegt met bewonersorganisaties en m
 aatschappelijke

goede volkshuisvesting en kwalitatief goede huisvesting van de doelgroep

‘Mijn huis en ik’. Samen met de andere

WoCom heeft gekozen voor één woonruimteverdeelsysteem: Wooniezie.

partijen over projecten en beleid. De Bewonerskoepel bracht


in het werkgebied. Ook in de huidige, veranderende tijd heeft woCom veel

Jannen, Jan van den Eijnden en Jan van

Na een succesvolle start in Helmond, worden sinds 1 oktober 2012 ook

verschillende keren een formeel advies uit over bijvoorbeeld huur

bereikt. En daar zijn we trots op.

Bussel, laat hij zien dat ‘een Jan alles kan’.

herontwikkeling, in Helmond-West 29 woningen gesloopt, evenals het
woonzorgcentrum Nicasius in Heeze.

Verslaglegging heeft Frank van Lieshout

Belangrijke gegevens

Huurdersbelangen

Kijk voor de meest actuele gegevens op www.wocom.nl

Rioolonstopping

Stichting Bewonersraad De Pan

(rubriek: ik heb een woning)

Als u lid bent van het Ontstoppingsfonds, kunt u

Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en Someren

rechtstreeks bellen met:

Secretaris Ramon Koevoets

Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u 24 uur per dag melden via
het telefoonnummer van het Klantcontactcentrum
0493 49 76 66 of via www.wocom.nl.
CV installatie
Asten, Cranendonck, Maarheeze, Heeze, Helmond,

Asten, Someren
• Hoebergen onderhoudsbedrijf; 0493 49 45 39

Leende
• Verhoeven Verwarming; 040 206 41 11

Helmonds wooncomplex dat een nieuwe
uitstraling krijgt.
Dat ook fotografe Patricia Boullart alles

In 2012 heeft er binnen de organisatie van woCom

De overige bedrijven die voor woCom werken, zijn

van uitstraling weet, bewijst ze met haar

secretariaat@bewonersraad-depan.nl

een efficiëntieslag plaatsgevonden. Er is toen

niet gewijzigd. Ook de werkwijze is niet v eranderd.

fotoreportage over het hoogste punt van


gekozen om het aantal rayons voor het onderhoud

U kunt uw reparatieverzoek nog steeds rechtstreeks

woonzorgcentrum Nicasius. Dat haar foto op
de voorkant staat, is dan ook dik verdiend!

Huurdersbelangenvereniging De Vaart

van de woningen van 7 terug te brengen naar 3.

bij woCom melden, via de website www.wocom.nl

0492 66 17 47

Helmond

Daarnaast zijn voor de reparatiewerkzaamheden

of per telefoon 0493 49 76 66.

Cranendock, Heeze, Leende

Secretaris Hans Stienen, 0492 77 41 08

nieuwe aannemers geselecteerd. U kunt daar

www.hbv-devaart.nl

door nieuwe mensen over de vloer krijgen die uw

Het KlantContactCentrum zet de reparatie door

rijke Bij Buurten is van Kyra van Helden.

secretariaat@hbv-devaart.nl

reparaties uitvoeren.

naar de betreffende aannemer.

Zij deelt haar lentekriebels met ons in een

• Adriaans riolering- en ontstoppingsbedrijf;

• Van der Velden; 040 241 49 63

En de laatste toevoeging aan deze kleur

Glaszetter

mooie illustratie die ze heeft ontworpen.

Als u lid bent van het Glasfonds, kunt u rechtstreeks
bellen met:
Alle gemeenten
• Van de Akker; 0492 53 64 32
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voor reparaties

bewonersavonden van De Wiegert, een groot

www.bewonersraad-depan.nl

Helmond

Sterksel, Someren
• Kemkens installaties; 0492 54 76 85

Nieuwe aannemers

duidelijk onder de knie. Hij beschrijft de

Per 1 april 2013 hanteert woCom nog

De volgende bedrijven zijn als aannemer voor u gekozen in de gemeente

maar één telefoonnummer voor haar

Helmond: Aannemersbedrijf Adriaans uit Helmond

Een leuk en gezellig team dat nog wat verster

huurders, woningzoekenden en

Someren, Asten: Aannemersbedrijf Hoebergen uit Someren

king kan gebruiken. Vooral uit Someren, Asten

werkrelaties: 0493 49 76 66.

Heeze-Leende, Cranendonk: Aannemersbedrijf Knaapen uit Son/Maarheeze

en Heeze-Leende. Kom gezellig Bij Buurten!
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Help, ik kan mijn rekeningen niet meer betalen!

Huur opzeggen
Het Klantcontactcentrum krijgt veel vragen over het
opzeggen van de huur. Met name in het geval van over
lijden. Tegenwoordig kunt u de huur op elke werkdag
van de maand beëindigen, rekening houdend met een

Zoek hulp bij financiële problemen
Heeft u problemen om elke maand de rekeningen te betalen? U bent niet de enige.
In Nederland hebben 1,9 miljoen huishoudens een betalingsachterstand. Daarvan hebben

opzegtermijn van minimaal één maand. Dit geldt ook als
u naar een woning van woCom verhuist.
uw schulden af kunt komen. Afhankelijk van de ernst van
uw financiële problemen krijgt u de juiste ondersteuning.

700.000 gezinnen problematische schulden. Voorkom problemen. Negeer 
onbetaalde

Uw schulden mogen niet zijn ontstaan door fraude,

rekeningen niet. Onderneem actie als er teveel beslag wordt gelegd op uw inkomen.

misdrijf of ander onverantwoord gedrag. Het is daarom

Hoe sneller u aan de slag gaat, hoe eerder u de schulden kunt oplossen. Want bent u
bijvoorbeeld niet in staat om de huur te betalen, neem dan direct contact op met de incasso
medewerkers van woCom. Samen met u kijken zij of een betalingsregeling mogelijk is.

belangrijk dat u de schuldhulpverlener alles vertelt wat

‘Meer dan schoon’

Variant Schoonmaakservice stelt zich voor

sing van uw schulden. Dit geldt ook voor uw eventuele

Onze zorg voor uw huurwoning houdt niet op na het ondertekenen van de huur
houden. Reparaties nemen daarbij een belangrijke plaats in. Maar ook het onderhouden

Jan Maas (86 jaar) uit de Dr. Kremerstraat in Heeze
geniet dagelijks van zijn voortuin. Het verzorgen van zijn

Weer grip op uw financiën

en ‘schoon’ houden van appartementencomplexen neemt woCom voor haar rekening. Dit

meer uit? Dan kan de gemeente u schuldhulp verlenen.

met het feitelijke bemiddelen met uw schuldeisers.

Het uitgangspunt van het hele traject is dat u weer grip

doet zij niet zelf, hiervoor werkt zij samen met partners als Variant Schoonmaak S ervice, die

De 
gemeente helpt u met budgetteren en kan met

Uitgangspunt van een schuldbemiddelingstraject is dat u

krijgt op uw financiën. Samen met de consulent gaat u

schuldeisers bemiddelen om een regeling te treffen. Als

op termijn weer vrij van schulden bent.

actief aan de slag om bijvoorbeeld een maand- en jaar
begroting op te stellen, uw administratie te ordenen

in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en Someren de gemeenschappelijke
ruimtes van appartementen schoonhoudt en de ramen wast.

f o t o ’ s a d va n g e r w e n

een verzoekschrift opgesteld worden om u toe te laten tot

In kaart brengen

of als het nodig is betalingsregelingen te treffen. Een

de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

U kunt zich telefonisch aanmelden voor schuldhulp

informatie- en adviestraject voorkomt dat er (nog meer)

Variant is een typisch familiebedrijf. Directeur Mario

De mens voorop

verlening bij uw gemeente. Een medewerker van de

schulden of achterstanden ontstaan.

Wijnen heeft samen met zijn vrouw en zwager de leiding

‘In woCom hebben we een opdrachtgever die hetzelfde

over het bedrijf dat 28 jaar geleden door zijn schoon

idee deelt. Die eveneens gemotiveerd is om mensen met

In het traject van schuldhulpverlening worden al uw

gemeente maakt dan een afspraak voor een eerste


betalingsachterstanden en schulden geïnventariseerd


gesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw financiële situatie

Heeft u vragen, of wilt u overleggen? Neem dan contact

vader is opgezet. ‘Onze organisatie bestaat uit drie

een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden.

en wordt gezocht naar oplossingen om weer ‘financieel

in kaart gebracht en wordt bekeken hoe u het beste van

op met woCom, 0493 49 76 66 of incasso@wocom.nl

onderdelen. De schoonmaakservice biedt oplossingen

De mens staat voorop. Zo maken we werk van werk,

op het gebied van schoonmaak en onderhoud, de

maken we schoon wat vies is en zijn we dus onderdeel

glaswasservice zorgt ervoor dat iedere gebouw er


van de schone leefomgeving van vele woCom-huurders.
En daar zijn we trots op.’

Zoek hulp, dat helpt!

De incassomedewerker verwijst de huurder door

spik en span bij staat en de facilityservice neemt alle

naar schuldhulpverlening. De schuldhulp
v erlener

problemen, storingen en onderhoudswerkzaamheden


Een incassomedewerker belt een huurder in Heeze

van de gemeente is eerst aan de slag gegaan met

voor haar rekening,’ aldus Mario Wijnen. ‘Niet praten,

• Cranendonck en Heeze/Leende

omdat de huur al twee maanden niet betaald is. In

het beslag op de inkomens. Vervolgens is een

maar gewoon doen! Dat is ons motto. We maken heldere

Werk & Inkomen, 040 208 34 44

het verleden is een betalingsachterstand al eens g
 eïnd

inventarisatie g
 emaakt van de schulden en is een

afspraken en maken waar wat we beloven. Want geduld

(13.00-14.00 uur)

via de deurwaarder. Tijdens het telefoongesprek

plan van a anpak afgesproken. De financiën van

mag dan een schone zaak zijn… met geduld alleen krijg

begint de huurder te huilen. Ze weet niet meer hoe

de huurder zijn bij een budgetbeheerder onder

je gebouwen echt niet schoon!’

ze haar vaste lasten moet voldoen, en daar onder

gebracht. De vaste lasten w
 orden voldaan en de

vindt ze veel stress van. Ze heeft regelmatig ruzie met

schulden lopen niet v erder op. Als alle schulde isers

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kijk ook eens op:

haar partner. Op beide inkomens is inmiddels beslag

a kkoord gaan wordt een 

m innelijk of wettelijk

De grootste kracht van Variant zit in de 400 mede

www.zelfjeschuldenregelen.nl

gelegd, waardoor ze nog maar € 750 per maand aan

t raject opgestart. Na drie jaar kan de huurder dan

werkers. In alles wat Variant doet, is ze bezig met

www.wsnp.rvr.org

inkomen ontvangen.

een nieuwe start m
 aken.

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

• Someren
Loket Werk, Inkomen en Zorg, 0493 49 48 88

op www.wocom.nl onder ‘ik heb een woning’.

op tijd te betalen en geen nieuwe schulden te maken.
in een Plan van Aanpak. Hierna begint de gemeente

LEV groep, 0492 59 89 89

zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één

‘Keukenhofje’ in Heeze

Bent u in de schulden geraakt en komt u er zelf niet

• Helmond en Asten

erfgenamen zijn, mogen deze de huurovereenkomst op

overeenkomst. WoCom doet er alles aan om uw woning in een optimale conditie te

gezond’ te worden. Deze oplossingen worden vastgelegd

Schuldhulpverlening in uw buurt

einde van de tweede maand na het overlijden. Als er

partner. Daarnaast ben u verplicht om alle vaste lasten

Schuldhulpverlening kan helpen

bemiddeling niet tot een definitieve oplossing leidt, kan

overeenkomst van de huurder van rechtswege aan het

maand. Uitgebreidere informatie en voorwaarden leest u

voor de zaak van belang kan zijn en dat u zich inspant
om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen voor de af los

Indien er sprake is van een sterfgeval, eindigt de huur

bloemenpracht laat hij de laatste tijd aan de kinderen
over. Iets wat hij altijd met zeer veel liefde en passie zelf
deed. De eenjarige planten staan er allemaal strak in het
gareel bij. Het is een prachtig, kleurig geheel waarvan
alle bewoners van de Dr. Kremerstraat genieten.

Het bieden van kansen aan mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt, en ze een stapje verder helpen in
de maatschappij. ‘Het reguliere personeel van Variant
speelt een belangrijke rol in de begeleiding van de

Lente

medewerkers met een arbeidsbeperking. Zij leren hen

De lente volgens buurtredacteur Kyra van Helden.

de fijne k neepjes van het vak. Van het omgaan met ma
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H a l f m e i w e r d e r e e n ‘ c o n ta i n e r a c t i e ’ g e h o u d e n i n d e w i j k H o u t s d o n k i n H e l m o n d . E n h e t w a s e e n s u c c e s .
E r z i j n m a a r l i e f s t d r i e v o l l e c o n ta i n e r s n a a r d e s t o r t g e b r a c h t. S a m e n d e h a n d e n u i t d e m o u w e n s t e k e n e n
opruimen ma ar. Een schone wijk begint nu eenma al bij een opgeruimd huis. De buurtbewoners hielpen elk a ar met het
d r a g e n e n t i l l e n va n d e s p u l l e n . H e t i n c o n ta c t k o m e n e n t u s s e n h e t o p r u i m e n d o o r e e n p r a atj e m a k e n , z o r g d e v o o r
e e n l e u k e d a g . H e t i n i t i at i e f w e r d e r g g e w a a r d e e r d d o o r d e b e w o n e r s .
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teriaal tot de omgang met mensen.’

‘Mooi toch als alles weer netjes is. Op ons kun je
rekenen hoor. Wat ik zo fijn vind aan werken bij
Variant? Nou, het is gewoon een betrouwbaar
bedrijf met enthousiaste collega’s die meedenken.
Dat werkt voor de huurder prettig, maar ook voor
mij als schoonmaakster.’
Janet uit Asten

O o k i n B u d e l - S c h o o t w e r d e n d e h a n d e n u i t d e m o u w e n g e s t o k e n . V o o r a f g a a n d a a n d e g r o o t s c h e e p s e g e v e l r e n o vat i e
w e r d o o k d a a r e i n d a p r i l e e n c o n ta i n e r a c t i e g e h o u d e n . M e e r o v e r d e z e r e n o vat i e l e e s t u o p p a g i n a 1 2 .
K i j k v o o r m e e r f o t o ’ s va n d e c o n ta i n e r a c t i e s o p w w w . w o c o m . n l
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‘Wie worden onze

Regels gebruik intercom
Bijna alle appartementencomplexen heb-

nieuwe buren?’

ben wel een intercom, een installatie
waarmee bewoners kunnen communiceren
met bezoekers die voor de centrale ingang
staan. Daar zijn wel eens problemen mee,
omdat huurders zelf het systeem wel eens
aanpassen.
Het zelf repareren van de intercom is niet toegestaan. Dit
geeft namelijk nog grotere problemen, die zeer kostbaar
zijn om op te lossen. Dus zelfs als het slechts om een los
draadje gaat, moet u woCom bellen. De intercom valt
onder uw huurcontract en woCom verhelpt kosteloos

eventuele problemen. Als u echter zelf aan de intercom
hebt gewerkt of zaken hebt veranderd, dan zijn de
herstelkosten voor uw rekening. En deze kunnen hoog

Leven met een beperking?

Scholieren ervaarden het zelf

Alledaagse bezigheden die mensen als vanzelfsprekend beschouwen, zijn moeilijker voor
iemand met een beperking. Het scholenproject ‘Voor én door mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking in Someren’ speelde hier op in. Binnen dit project konden
kinderen uit groep 8 ervaren hoe het is om te leven met een beperking.

Tips
We vinden uw veiligheid erg belangrijk. Daarom
wat tips voor het gebruik van uw intercom:
1. Als er aangebeld wordt, vraag dan altijd
wie het is.
2. Is diegene een onbekende van u, vraag
waarvoor diegene komt.
3. Indien u een intercom heeft met ingebouwde
camera, verzoek diegene die buiten staat dan
voor de camera te gaan staan zodat u zijn/haar
gezicht kunt zien.

Het doel van het project was om begrip te creëren voor

over de niet opvallende beperkingen. Een astma aanval

gehandicapten en kinderen kennis te laten maken

bijvoorbeeld. Probeer eens door een rietje in en uit te

Marcel en Elles van de Voort, zoeken nog buren.

met eventuele problemen en beperkingen die gehandi

ademen. Dan merk je dat normaal ademen zo vanzelf

Gaat u opnieuw behangen en moet de intercom even

De woning naast de familie Van de Voort in

capten in het dagelijks leven tegenkomen. De kinderen

sprekend is.

opzij? Heeft u een nieuwe bel en moet deze worden


De eerste kopers van Brim IV in Someren-Eind,

Brim IV, een levendige, al volgroeide wijk, zoekt
nog een koper. Zodra die er is kan de bouw
beginnen.

6

oplopen.

‘Wanneer gaan we nu verhuizen, mama?’

gingen voor één dag door het leven als mindervaliden.

Brim IV spreekt aan door haar rust en kindvriendelijkheid. ‘Er

Het project werd georganiseerd door deskundigen met

Nadenken over het leven

ontregelen. Bel woCom voor hulp en voorkom een hoop

ligt een speeltuin op loopafstand en het is een hofje met be

een beperking, vrijwilligers en door winkeliers uit de

Toen kwam de vraag om eens na te denken over mensen

onkosten. Voor uzelf en voor woCom.

perkt autoverkeer,’ aldus Elles. De architectuur van Brim IV

Postelstraat en omgeving.

met een handicap in je familie of in je omgeving. Zijn

Vragen? Bel het Klantcontactcentrum 0493 49 76 66.

sluit aan bij de jaren dertig-architectuur van de rest van de

a angesloten? Dit soort zaken kunnen het systeem f link

deze kinderen of volwassenen anders dan jij? Of kun je

wijk. ‘Het metselwerk is erg mooi. Ook de indeling van het huis

Het programma

ook gewoon met ze spelen?

Eigentijds huren in Waterdael III

Bent u de nieuwe buren van Marcel en Elles?

Marcel en Elles van de Voort zijn getrouwd en hebben twee

spreekt ons erg aan. We krijgen nu een tuin op het zuidwesten.

In de ochtend brachten de kinderen een bezoek aan

Wat doe je als je op een sociale werkplaats werkt of

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

kinderen, Kevin van 10 en Naomi van 6. Elles is opgegroeid

Dan hebben we, mocht de zon schijnen, de zon in onze tuin.’

verschillende winkels, de gemeente, maar ook aan


als je een dagbesteding centrum bezoekt? Wat is een

met Raadhuis Makelaars (0493 49 70 50)

in Someren en Marcel in Someren-Eind. ‘We hebben hier

Vooral de zolder zal in hun toekomstige woning ruimer zijn.

woCom. Om deze dag interactief te maken, werden


fasewoning en wie wonen daar? Ook de diverse hulp

of kijken op www.brim4.nl.

onze familie wonen en de sportvoorzieningen liggen op loop

‘Hier kunnen we dan eventueel nog een slaapkamer maken.’

verschillende opdrachten uitgevoerd die te maken


middelen om de omstandigheden te vergemakkelijken

afstand.’ In de gemeente Someren is van alles te beleven, van

Hoewel verhuizen erg spannend is, zitten Kevin en Naomi te

hebben met de dagelijkse gang van zaken. Stel je bent

kwamen aan bod. Is alles aangepast of geschikt voor

WoCom realiseert op dit moment vijftien sociale huur

sport tot recreatie. Daarom wil de familie er graag blijven

springen. ‘Wanneer gaan we nu verhuizen, mama?’ wordt er al

blind en je moet betalen bij de kassa, hoe gaat dat

mensen met beperkingen?

woningen in de wijk Waterdael III in Someren. De bouw

wonen. ‘We gaan nu twee straten verderop wonen. Maar het

vaak gevraagd. Marcel en Elles kunnen ook echt niet wachten.

dan? Of wanneer je in een rolstoel zit en een broek wil

is fijn hier, alles zit in de buurt. Kevin en Naomi kunnen op

‘Wij zijn allemaal erg enthousiast.’ Maar ze hebben nog nieuwe

passen? Wonen is namelijk een belangrijk onderdeel

Het scholenproject was erg leerzaam en een goed

2013 helemaal klaar. De eerste verdiepingsvloeren zijn al

dezelfde school blijven.’

buren nodig. Zodra die gevonden zijn gaat de bouw van start.

van je leven, of dat nu is met of zonder een beperking.

initiatief. De leiding was in handen van mensen met een

gelegd en het hoogste punt van de woningen zal nog voor

Bij woCom maakten de kinderen daarom kennis met

beperking. Zij kunnen tenslotte als geen ander vertellen

de bouwvak-periode bereikt worden. De verhuur is eind

over hun ervaringen.

mei gestart via www.wooniezie.nl. De voortgang van de

Van huren naar kopen

Marcel en Elles, uw potentiële buren?

een aangepaste woning. Wat is dat eigenlijk? En wat

Via internet kwamen Marcel en Elles erachter dat er koop

Onder het mom van ‘Wie worden onze nieuwe buren?’ wil de

is er nodig om zo zelfstandig mogelijk te wonen? Op

woningen worden gebouwd in Someren-Eind. Zij keken naar

familie Van de Voort mensen enthousiasmeren om in Brim IV

de 
A llemansbaan, het oefenparcours voor de scoot

koopwoningen en kwamen toen bij Brim IV terecht. ‘Wij

te komen wonen. ‘Het is er erg kindvriendelijk vanwege de

mobielen in het S
 lievenpark, voelden de kinderen hoe

verdienen allebei en huren momenteel nog.’ Met het oog op

rust en de speeltuin. Tevens is het een investering voor de

lastig het is om met een rolstoel en een rollator in zand

de politieke ontwikkelingen heeft de familie besloten te gaan

toekomst om een nieuwbouwwoning te kopen. Je kunt de

of op keitjes te rijden. ‘s Middags in de klas praatten

kopen. Vanuit het kabinet wordt namelijk sterk gestimuleerd

woning naar eigen inzicht indelen en hoeft de komende tien

de kinderen 
verder over leven, 
sporten, wonen en

dat mensen die een duurdere woning ‘kunnen’ betalen, niet

á vijftien jaar weinig aan onderhoud te doen.’ Marcel en

werken als minder

validen. Met elkaar bespraken ze

in een sociale huurwoning blijven wonen. ‘Maar het moest

Elles zijn vriendelijke, gemakkelijke mensen. ‘Wij zijn echte

de b
 elevenissen van die ochtend. Ook werd er gepraat

wel een investering voor later worden. En wanneer je een huis

gezelligheidsmensen. We vinden een goede band met de buren

koopt, wordt het echt jouw eigendom.’

belangrijk, maar zonder allerlei verplichtingen.’

Bouw en verhuur 15 nieuwe sociale
huurwoningen Someren gestart

verloopt vlot en de woningen zijn naar verwachting eind

bouw kunt u zien op www.wocom.nl
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Mijn huis en ik
Gewoon wonen met een
lichamelijke handicap

A nemoonstraat in Helmond. Weliswaar met aanpassingen, en zorg die ze


Een Fokuswoning huren

inkocht via haar persoonsgebonden budget (pgb), maar wel met een tuintje.

Een Fokuswoning (officieel: ADL-clusterwoning) huurt u

“Dat tuintje… dat mis ik wel, maar het wonen was niet te vergelijken met

van een woningcorporatie. Bij woCom kunt u terecht voor

mijn huidige woning in Parc Viverre. Alle woningen zijn hier via een alarm-

specifieke vragen, zoals de eventuele noodzaak om u in

intercomsysteem rechtstreeks verbonden met een hulppost. Ik hoef maar te

de betreffende gemeente als woningzoekende in te schrij

bellen, assistentie is altijd in de buurt. Vierentwintig uur per dag, geweldig

ven, de hoogte van de huur en eventuele servicekosten.

Zo ook Anita, die 16 jaar zelfstandig woonde in een gewoon huis aan de

toch?!,” vertelt Anita. “De zorg is wel alleen van verzorgende aard. Verpleeg
kundige hulp is nu niet aanwezig, maar misschien komt dat nog in de toekomst.”

Meer info: www.fokuswonen.nl

De indeling van het levensbestendige appartement is zeer ruim in verband met
haar elektrische rolstoel. Een grote huiskamer met open hoekkeuken, zonder
onderkastjes, twee slaapkamers, een grote en een kleine, een grote badkamer
en een berghok voor de wasapparaten. Dus ruimte genoeg. Het grote voordeel
van deze Fokuswoning is dat Anita zelf kan bepalen wanneer hulp nodig is. Dit
in tegenstelling tot een gewoon huis, waar ze moest wachten tot de hulp kwam
en dat was niet altijd op het gewenste moment. Door deze positieve punten zijn
dan ook alle Focuswoningen bezet.
Fokusproject in Helmond
“Een groot deel van de dag vul ik met lichamelijke verzorging en uiteraard
ga ik regelmatig revalideren. Dat is met mijn handicap zeer vermoeiend, dus
moet ik regelmatig rusten. Zelf ga ik ook nog met de elektrische rolstoel alle
boodschappen doen. Die kan ik gelukkig lekker allemaal in de buurt vinden,
zoals het combicentrum en in Mierlo-Hout. Daarnaast lees ik graag een boek,

Anita Langeler is bewoonster van één van de veertien Fokuswoningen van woCom in het Helmondse

werk ik op de pc en heb ik nog wat kleine huisdieren te verzorgen.” Anita heeft

appartementencomplex Parc Viverre. Een Fokuswoning is een aangepaste, gelijkvloerse woning.

zich vanaf begin jaren ‘90 volledig ingezet om het Fokusproject naar Helmond te

De woningen zijn in verband met de rolstoeldoorgankelijkheid ruimer dan g
 emiddeld. Fokus
woningen liggen verspreid in een gewone woonwijk en zijn aan de buitenkant niet als zodanig
herkenbaar. Fokus verleent in deze woningen assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen

halen via het Gehandicapten Overleg Helmond. Samen met andere lotgenoten
is het haar, na jaren van overleg, gelukt om deze faciliteiten met stichting Fokus,
de gemeente Helmond en woCom in Helmond te krijgen. “Ik heb het hier reuze
naar mijn zin en woon met plezier en zéér content in mijn Fokuswoning”.

(ADL), 24 uur per dag, 7 dagen per week. Maar de cliënt bepaalt uiteindelijk wat er moet gebeuren,
wanneer en hoe.
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Tekst en foto’s Jan peeters
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Woningen

Houtse Poort

in juli klaar

Bennie en Kim

column

Modelwoning Brandevoort

geopend

over hun nieuwe koopwoning

Elke donderdag

OPEN
HUIS
van 16.30 tot 17.30 uur op De Plaetse 153

Tekst Frank van Lieshout F o t o ’ s j a n p e e t e r s

Op 27 maart bereikte fase II van Houtse
Poort, de bouw van negen sociale starters

Bekijk vrijblijvend de modelwoning

woningen, haar hoogste punt. 
Vanwege

Meer informatie?

Door

de vorst werd dit nog even zonder dak

Heerlijk wonen op
de Houtse Poort

gevierd, maar deze zijn niet lang daarna
geplaatst.

de

stijgende

vraag

naar

huur

Wilt u ook dichtbij winkels, een multi

woningen is ook het aanbod van nieuwbouw

unctioneel centrum, kinderopvang, scho

huurwoningen in Nederland de laatste tijd

len, een NS-station en uitvalswegen naar

enorm toegenomen. Ook in Brandevoort

Helmond en Eindhoven wonen?

0492 549 055

TI!S
GRhA
uren

* bij ondertekening van een huurcontract voor een woning in Blok 15, 15a of 16

PR-13081 POSTER.indd 1

23-04-13 09:32

(Helmond) is veel nieuw aanbod. Om u


Wethouder Stienen ziet, direct naast de vorig jaar

de kans te geven hier eens een kijkje te

U bent van harte welkom de modelwoning

opgeleverde huur- en koopwoningen, een nieuwe


Paul van Rixtel, directeur Vastgoed van woCom,

nemen, opende woCom een modelwoning in

vrijblijvend en zonder afspraak te bezoeken.

Op het moment van schrijven wonen we alweer 8 maanden

buurt ín een wijk ontstaan. ‘Voor starters, gezinnen én

is tevreden met het goede verloop van de bouw.

De Plaetse 153.

Dit kan elke donderdag van 16.30 tot 17.30

op de Houtse Poort en inmiddels hebben we de eerste

senioren. Dit wordt een fantastische plek om te wonen.

‘De gemeente Helmond en woCom investeren f link in

Eén van de vele, fraaie huurappartementen

uur.

zomerdagen én de eerste barbecues achter de rug. Wat

De Goorloop wordt een groen wijkpark. Een gebied

dit westelijk deel van de gemeente Helmond. Hier op de

die De Veste biedt, vanaf € 795 (inclusief

heerlijk om lekker in je eigen tuin te kunnen genieten van

waar je straks kunt wandelen, kunt fietsen, maar ook

bouwplaats kun je pas echt zien hoe mooi en groen de

eigen


de zonnestralen. Zeker als je bedenkt dat we voorheen op

heel mooi kunt verblijven in de combinatie van groen

wijk wordt.’

levendige winkelhart van Brandevoort, wat

een appartement zonder balkon hebben gewoond. Verder

en water. Een hele mooie invulling voor dit deel van

hebben we ook leuke contacten opgedaan in de buurt.

Helmond.’

Kortom, we voelen ons al helemaal op onze plek.

Broeckx-Praasterink Makelaars

and *

1 ma

parkeerplaats).

Midden

in

het

de stijl heeft van een 17e eeuws Brabants
De nieuwe eengezinswoningen zijn interessant voor

stadje, met herenhuizen aan grachten en

starters vanwege de lage koopprijs (vanaf € 184.000

een zeer afwisselend stadsbeeld.

v.o.n.), zeker in combinatie met een starterslening.
Verder is Kim druk bezig met haar hobby: taarten maken.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.houtsepoort.nl

En dan is het natuurlijk fijn om lekker in de keuken bezig
te zijn. Onze keuken zit aan de voorkant dus tussen
het maken van de taarten door kan er fijn naar buiten
worden gekeken. En zo zien we dat de werklui bezig zijn
aan de laatste loodjes van Fase II van de Houtse Poort.
Als de taarten vervolgens klaar zijn en de keuken weer

Tekst bennie en kim kouwenberg

De werkzaamheden bevinden zich in de afrondende

schoon is, dan is er niets fijner dan lekker met een goed

Op dit moment is de 1e fase van de Houtse Poort

fase, dus binnenkort gaat het gebeuren. De hekken

boek in de tuin te ontspannen. Het is dus heerlijk vertoe

gereed. Vier prachtige blokken huizen. Nieuw in de

z ullen verdwijnen en de huizen zullen opgeleverd


ven op de Houtse Poort.

Apostelwijk midden in een groene omgeving. En er

gaan worden. Geen f luitende werklui meer, geen

komt gezins
uitbreiding aan! Want op dit moment

g rote k
 ranen meer die door de straten denderen. Geen

wordt er gebouwd aan fase II van de Houtse Poort.

busjes van werklui meer. Maar rust. Een heerlijke,

Er wordt namelijk de laatste hand gelegd aan negen

serene rust. Ben je dus op zoek naar een leuke nieuw

t wi t t er.com/suurhof f s t r a at

woningen. Elke dag in alle vroegte hebben we de

bouwwoning in een leuke en levendige wijk? Kom

www.facebook.com/pages

werklui voorbij zien komen. En niet alleen de werk

dan eens kijken op de Suurhoffstraat in de Houtse

lui, ook veel kranen en andere machines. Met man en

Poort. Je zult er geen spijt van krijgen en je bent dan

macht werd er gewerkt aan deze prachtige huizen.

verzekerd van ontzettend leuke overburen :-)

Volg Bennie en Kim

	S u u r h o f f s t r a a t / 3 2 5 6 3 5 7 6 7 4 7 2 4 9 9
suurhof f s t r a at 0 4 92.h y v es.nl / w w w.wocom.nl

10

‘Gezinsuitbreiding’ in Houtse Poort

Bloemetjesdag 2013
O p 3 m e i w a s h e t w e e r z o v e r . B l o e m e tj e s a f h a l e n o m d e w i j k t e v e r f r a a i e n . E r w e r d d r u k g e b r u i k va n g e m a a k t.
V e e l b e w o n e r s k w a m e n a l k i j k e n v o o r d at h e t u i t d e l e n b e g o n . O n d e r h e t g e n o t va n e e n b a k j e e n e e n p r a atj e
w e r d h e t w e e r e e n g e z e l l i g e m i d d a g . N e t z o b e l a n g r i j k a l s d e b l o e m e tj e s . A l s w e n u o v e r a l i n a s t e n d e f l e u r i g e
b a k k e n z i e n h a n g e n , w e t e n w e w a a r w e h e t v o o r d o e n . tekst en Foto’s ad van gerwen

11
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Top 5 Koop!
B o s s e l e r s traat  1 0
Someren

R a s s traat  14

A l d e n b o rgh l aa n 8

Budel

Budel

‘Ecologische’
wijkvernieuwing in
Helmond West

Anouk is concurrentie voor
vergadering De Vaart
Terwijl

zangeres

Anouk

in

Malmö

Tegelijk met de wijkvernieuwing in Helmond West
gaan ook nestgelegenheden verloren. Daarom zijn in

Nederland

a lleen de financiën kregen meer aandacht. Vanuit de

de wijk diverse vogel- en vleermuiskasten bevestigd

vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival, hield

kascontrolecommissie was er veel lof voor Penning

aan de gebouwen van woCom. Want woCom werkt

de Helmondse huurdersbelangenvereniging De Vaart

meester Cor de Koning die zelfs applaus kreeg.

graag mee aan nieuwe ‘leef baarheid’ in de wijk. En

zijn jaarvergadering. Zangeres Anouk zal zonder twijfel

natuur en vogels horen daar ook bij.

veel bewoners hebben bewogen om maar thuis voor de

Bij de behandeling van de deelverslagen vanuit de

buis te blijven. Dit was te merken aan de belangstelling

Bewonerscommissies waren er geen opmerkingen. Wel


De nestkasten en vleermuizenkasten zijn bevestigd aan

Tweekapper in het centrum van Budel voor

Ruime hoekwoning met vier slaapkamers

die, behalve leden van de diverse Bewonerscommissies,

enkele aanvullingen over de jaarlijkse wijkschouw. Ook

de gevels en onder de dakgoten van gebouwencomplexen

een lage prijs!

Vraagprijs: € 149.000,- k.k.

maar een enkele huurder betrof. Ook de beheerder van

kwam het verhuurbeleid en bereikbaarheid tijdens werk

in de wijk. Zo hingen enkele waaghalzen, professionele

Vraagprijs: € 152.000,- k.k.

• Perceeloppervlak: ca. 223 m2

• Perceeloppervlak: 233 m2

• Inhoud: ca. 380 m3

het Parochiehuis Helmond West had blijkbaar meer

zaamheden ter sprake. Hiervan gaf het bestuur aan deze

klimmers van Rope Control, op meer dan 30 meter

• Inhoud: ca. 340 m3

• Hoekwoning

toestroom verwacht, gezien het aantal koffiekopjes dat

opmerkingen mee te nemen in haar overleg met zowel

hoogte kraamkasten aan de gevel van het f latgebouw op

• Twee-onder-1-kap-woning

• 4 slaapkamers

hij had klaargezet.

woCom, de Gemeente en Platform Helmondse Bewoners

het Wethouder van Deutenkomplein. Voor vleermuizen.

• 3 slaapkamers

• Bouwjaar: ca. 1972

organistaties. Na sluiting van de vergadering was er voor

Daarnaast hangen er, verdeeld over de wijk, nu ook

• Bouwjaar: ca. 1956

• Aanvaarding: in overleg

Laatste keer in vertrouwde wijkhuis

de aanwezigen een drankje en een hapje. Al met al, on

4 zomerkasten en 40 huismuskasten in de Arbergstraat

Dat dit bijna zeker de laatste Jaarvergadering van De

danks de pittige concurrentie van Anouk, een prettig ver

en De Vloet/Distelveld en 30 gierzwaluwkasten in de

Vaart in dit oude vertrouwde wijkhuis zal zijn, bracht

lopen vergadering, waar de commissieleden van verschil

Minstreelstraat, 1e Haagstraat en Mierloseweg. Al deze

daar geen verandering in. Voorzitter Henk van Kraay

lende wijken met elkaar in gesprek gingen. Bestuur De

kasten zijn eigendom van de gemeente Helmond, die ook

opende de vergadering en gaf het woord aan dag

Vaart en Bewonerscommissies bedankt voor jullie inzet!

het onderhoud verzorgt.

• Aanvaarding: in overleg
Interesse of wilt u meer weten?
Casa Nostra Makelaardij
Marktstraat 1b, 6021 CG Budel
0495 49 57 10, info@casanostra.nl

Interesse of wilt u meer weten?
Casa Nostra Makelaardij
Marktstraat 1b, 6021 CG Budel
0495 49 57 10, info@casanostra.nl

voorzitter Leo Litjens die de vergadering verder volgens
agenda voortzette. Vrij vlot liep men door de agenda,

3 e H aag s traat  2 3

K e e s K app e r s traat  10

Helmond

B u d e l- Sch o o t

T e k s t F r a nk va n L ie s hou t

Buurtvereniging De Zevensprong
Tussenwoning voor een aantrekkelijke prijs. Ideaal voor starters! Deze
woning in Someren-Noord ligt nabij het centrum, alle voorzieningen
zijn op  loopafstand. Het huis heeft  een ruime doorzon woonkamer 
met veel lichtinval en een dichte keuken. Er zijn drie sl aapkamers, een
badkamer met douche, vaste wastafel en aansluiting voor wasmachine.
Via  de vlizotrap is de bergzolder met  C V- opstelling bereikbaar.

Starters opgelet! Misschien wel

Hoekwoning met luxe keuken en badkamer

40 jaar

De woning is voorzien van kunststof kozijnen met dubbele begl a zing.

goedkoper dan huren!

Vraagprijs: € 149.000,- k.k.

De voortuin is bepl ant. De achtertuin beschikt over bestrating, ga zon,

Vraagprijs: € 119.000,- k.k.

• Perceeloppervlak: ca. 210 m2

een berging met elektra en een eigen achterom.

• Perceeloppervlak: ca. 130 m2

• Inhoud: ca. 300 m3

• Inhoud: ca. 275 m3

• Hoekwoning

• Tussenwoning

• 3 slaapkamers

Buurtvereniging De Zevensprong heeft van 7 tot en met

• 3 slaapkamers

• Bouwjaar: ca. 1974

• Bouwjaar: ca. 1952

• Aanvaarding: in overleg

9 juni haar 40-jarige jubileum gevierd. Het feest ging

Vraagprijs: € 155.000,- k.k.
• Perceeloppervlak: ca. 186 m2

Interesse of wilt u meer weten?

• Inhoud: ca. 300 m

Casa Nostra Makelaardij

3

• Tussenwoning

WIlhelminaplein 27a

• 3 slaapkamers

5711 EL Someren

• Bouwjaar: ca. 1964

0493 49 23 97  

• Aanvaarding: in overleg  

info@casanostra.nl

F o t o m a r io cool e n

van start met een gezellige kienavond, waaraan ook

• Aanvaarding: In overleg
Interesse of wilt u meer weten?
Broeckx-Praasterink Makelaars
Mierloseweg 3, 5700 AV Helmond
0492 54 90 55, helmond@woonplezier.nl

Interesse of wilt u meer weten?
Casa Nostra Makelaardij
Marktstraat 1b, 6021 CG Budel
0495 49 57 10, info@casanostra.nl

Budel-Schoot krijgt een nieuw gezicht
WoCom renoveert 32 woningen in Schoot tot label A+

‘Wat doe jij op Burendag?’

niet-leden mochten deelnemen. Buurtredacteur Ad was

Op 21 september 2013 is het weer Burendag. Een dag

ter plaatse en ontmoette een echtpaar op leeftijd, dat

wa arop veel buren samenkomen en iets goeds doen voor

al vanaf 1960 in de Keizerstraat woont. ‘De woningen

elkaar én voor hun buurt. Kortom: Burendag brengt


waren indertijd eigendom van de gemeente Someren.

mensen 

d ichter bij elkaar. Iedere vierde 
zaterdag in

We hadden er goed d’n aard, anders waren we al lang

september is het Burendag. Douwe Egberts en het Oranje

weg geweest.’ Toen stopte het gesprek, want het was tijd

Fonds 
organiseren Burendag omdat buurten leuker,

om te gaan kienen, dus daar ging alle aandacht naar uit.

socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten

Maar dat het een gezellige avond zou worden daar was

en zich samen inzetten. Op Burendag steken buren

iedereen van overtuigd.

dus 
gezamenlijk de handen uit de mouwen, drinken
samen een gezellige kop koffie of vieren een buurtfeest

Zaterdagmiddag werd er voor de oudere kinderen van

in de straat. Wat heeft u voor plannen? Meld u aan op

WoCom is op 15 april gestart met een grootscheepse

het belangrijk het monotone beeld in deze wijk te door

de leden een graffitiworkshop georganiseerd. Voor

www.burendag.nl, wie weet krijgt u subsidie voor uw

renovatie van 32 woningen aan het Vogelsplein, de


breken. Dat gaat met deze renovatie zeker lukken.’

de aller
k leinsten was er een clown, een luchtkussen

initiatief.

.
.WOCOM
WW

W

Buurtredacteur Désirée Kraaij woont om de hoek

worden gerealiseerd, mogelijk te maken.

en houdt de vorderingen in de gaten. Kijk mee op

WW

W

.

www.wocom.nl, waar ze haar foto’s neerzet.

.WOCOM

.

waarmee hoogwaardige, energetische 
verbeteringen

uitziend huis voor terug, met energielabel A+’, aldus


N
• GA AAR

.WOCOM

voor de bewoners. ‘Maar daar krijgen ze wel een nieuw

L

WW

E ssent subsidie beschikbaar om deze bijzondere renovatie,

N

W

gaat dus echt het hele huis ondersteboven. Ingrijpend

Chris Driessen, projectleider vanuit woCom. ‘We vinden

Bekijk de foto’s van Ad op www.wocom.nl.

N
• GA AAR

stellen de provincie Brabant en energie
maatschappij

a fgesloten met het huldigen van jubilarissen en een lunch.

L

isolatie en mechanische ventilatie geplaatst. Daarvoor

N
• GA AAR

ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid. D
 aarom

L

is. Gekeken naar de toekomst, is dit een belangrijke

worden vernieuwd en er wordt HR++ beglazing, vloer

N

een geheel nieuwe, geïsoleerde gevel krijgen, de daken

N
• GA AAR

.

projecten om te kijken of energielabel op A+ haalbaar

L

.WOCOM

echt 
ingrijpende verbouwing, waarbij de woningen

N

WW

Dit renovatieproject is voor woCom één van de pilot

W

soen en de Adam van Moorselstraat in Schoot. Een

en speeltoestellen. Zondagmiddag werd het jubileum

N

Sint Lambertusstraat, het Wethouder Lammersplant
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De Wiegert in Helmond
krijgt moderne uitstraling
Treinreizigers die uitstappen op station Helmond Centraal zien al jaren aan de overkant
van het spoor een blauw-wit gebouw staan. Velen denken wellicht dat dit een overdekt
winkelcentrum of sportcomplex is. Maar de wit-blauwe schil doet al tientallen jaren dienst
als geluidsscherm. Nodig, toen er destijds tijdens de ontwikkeling van de bouwplannen
een aanscherping kwam van de geluidshinderwet. Het complex ligt immers direct naast
het spoor.

Tekst Frank van Lieshout

Jarenlang waren er regelmatig reparaties nodig om
lekkages en los zittende platen te repareren. Daarnaast
was het bijna onmogelijk om de platen schoon te houden.
Omdat de brandveiligheid niet meer optimaal was en
er inmiddels moderne technieken zijn om woningen

krijgen straks een ‘huis’ terug met een eigen voordeur.

geluidswerend te maken, heeft woCom plannen

Om geluidsoverlast van de treinen te voorkomen, worden

ontwikkeld voor een metamorfose. Deze zijn in Atlant

de kozijnen en ramen aan de straatzijde vervangen door

vergadercentrum Inclusief aan de bewoners voorgelegd.

kunststof met geluidwerend glas. De balkons van de
woningen komen te vervallen. Ook bij deze bijeenkomst

Meer daglicht

waren er veel vragen over hoe een en ander in zijn werk

De eerste bijeenkomst ging over de appartementen. Daar

zal gaan.

wordt het blauw–witte scherm van Trespa en kunststof
gesloopt en vervangen door een geheel transparant

De meeste bewoners van De Wiegert hebben inmiddels

hardglazen scherm. Daarnaast worden de entree en

ook een huisbezoek gehad van projectleider Harrie

trappenhuizen aangepakt, waardoor er meer daglicht

van Rut. Anja Vriens en Berry Wijnen zullen namens

binnenkomt. De tegelvloeren in het trappenhuis en

Bewonerscommissie Annawijk–Suytkade de verande

galerijen worden eveneens vervangen. Maatregelen

ringen op de voet volgen.

die, naast geluidwering, vooral moeten zorgen voor een
betere brandveiligheid. De aanwezige bewoners hadden

Deze metamorfose geeft De Wiegert een moderne

nuttige vragen en zelfs tips voor een goed verloop.

uitstraling. Treinreizigers zullen zich niet meer hoeven
af te vragen of het een winkelcentrum of sportcentrum

Woonzorgcomplex Nicasius

bereikt hoogste punt
f oto’s patricia boull art

Achter het scherm vandaan

is, maar zien straks een eigentijds gebouw dat past bij

Op 28 mei bereikte de bouw van woon

Kleinschalige zorg

De tweede bijeenkomst was georganiseerd voor de

het nieuwe station Helmond Centraal.

zorgcomplex Nicasius in Heeze haar

De duif, die staat voor de levensgeest, de

bewoners van de grondgebonden woningen. Voor hen

hoogste punt. De bewoners hebben straks

adem en de ziel, maar daarnaast ook voor

gaat er namelijk nog meer veranderen. Nu liggen deze

naast een moderne accommodatie, ook

vrouwelijkheid en moederlijkheid, laat

woningen ook achter het blauw–witte geluidscherm,

een ruime binnentuin met een volière.

zien welke rol woonzorgcentrum Nicasius

maar in het nieuwe plan niet meer. Deze bewoners

Daarom werden er symbolisch drie witte

speelt in de gemeenschap. Een gebouw

duiven losgelaten door Ananz-directeur

waar oud en jong zich thuis zullen voelen.

Koen van Haaren, wethouder Wilma

Waar ouderen op een fijne manier kunnen

van der Rijt en directeur Kees Strik van

wonen, kleinschalige zorg krijgen en

woCom. Onder het toeziend oog van hun

samen de dag doorbrengen.

eigenaar, de 11-jarige duivenmelker Dirk
Driessen.

Leef baarheid Heeze-Leende
Woonzorgcomplex

Nicasius

is,

na

functioneel

N
• GA AAR
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H e l m o n d W e s t i s e e n w i j k m e t r u i m 4 . 5 0 0 i n w o n e r s v l a k b i j h e t s ta d s c e n t r u m va n H e l m o n d . I n d e a f g e l o p e n
d e c e n n i a i s d e w i j k o p o n d e r d e l e n v e r o u d e r d g e r a a k t. B e p a a l d e w o n i n g e n e n s t r at e n v o l d o e n n i e t m e e r a a n
d e e i s e n e n w e n s e n va n d e z e t i j d . D a a r o m o n d e r g a at H e l m o n d W e s t e e n f l i n k e w i j k v e r b e t e r i n g . V o o r d e g e s l o o p t e
w o n i n g e n i n h e t g e b i e d t u s s e n d e G r av e n s t r a at, d e H a a g l a a n e n d e 3 e H a a g s t r a at k o m e n 3 3 b e ta a l b a r e
e e n g e z i n s w o n i n g e n ( h u u r é n k o o p ) t e r u g . Foto’s Jan Peeters
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L

WW

Wijkverbetering Helmond West

N

W

.

de 
eerdere realisatie van een multi
dorpshuis

en

een

groot

appartementencomplex, de volgende stap
in de ontwikkeling van het Nicasius
terrein. Een belangrijke stap waardoor de
gemeente Heeze-Leende nog gene
raties
lang leef baar blijft. Naar 
verwachting
is

het

woonzorgcentrum

eind

2013

woonklaar.
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bij buurten in de tuin

De achterkant van...

Harrie en Mia Claessen - Deken van Pelthof 7, Asten
Iedereen die de Deken van Pelthof passeert, kijkt even naar de bloemenweelde van Harrie en Mia Claessen. Na 77 jaar
N eerkant genieten deze ex-tuinders van hun rust in Asten. Als voormalig groentekweker weet Harrie van iedere plant
precies de planttijd, bloeitijd en behoefte aan mest. En is er een landelijk of kerkelijk feest? Dan wordt de tuin aangepast.
De beeldjes ondergaan een metamorfose die niets te raden over laat. Slingers op Koningsdag, lampjes met Kerstmis en rode
zakdoeken met Carnaval. “Dat houdt de buurt levendig”, zo zeggen ze zelf. tekst en foto’s

ad van gerwen

Colofon
Bij Buurten is een uitgave van woning
corporatie woCom. Deze uitgave verschijnt
drie maal per jaar en wordt gemaakt door
en samen met medewerkers en huurders
van woCom.
Fotografie:

Jan van den Eijnden,

Jan Peeters, Patricia Boullart, Kyra van
Helden, Ad van Gerwen, Mario Coolen,
woCom, Jan van de Laar en anderen
Redactie en teksten:

Désirée Kraaij,

Jan Peeters, Frank van Lieshout, Jan van
Bussel, Bennie en Kim Kouwenberg, Ad
van Gerwen, Jan van den Eijnden, Kyra
van Helden, Laurine Corten, Inge Dilven,
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Eindredactie:

Luuk Peters, Laurine

Corten, Inge Dilven
Ontwikkeling en productie:

GO! Grafisch Adviesbureau en
Nieuwsdruk Nederland
Reacties
Heeft u opmerkingen, suggesties of ideeën
voor Bij Buurten? Of wilt u meewerken als
redacteur, fotograaf of anderszins?
Dan horen we dat graag! Neem gerust
contact op met Team Communicatie via
communicatie@wocom.nl
of 0493 49 76 66.
WoCom
Contact: 0493 49 76 66,
info@wocom.nl
Redactieadres: Postbus 36,
5710 AA Someren
Bezoekadres Someren:
Witvrouwenbergweg 2, Someren
Bezoekadres Helmond:
Mierloseweg 71, Helmond
www.wocom.nl
WoCom doet er alles aan om de juiste
informatie te verstrekken, maar is niet
aansprakelijk voor eventuele onjuistheden
in dit blad. Ook kunnen geen rechten
worden ontleend aan informatie in dit
blad. Gebruik of vermenigvuldiging van
teksten en foto’s uit deze uitgave is zonder
toestemming niet toegestaan.

