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Het woonakkoord

Wat betekent het voor woCom en haar huurders?
Onlangs heeft het kabinet met D66, SGP en ChristenUnie een Woonakkoord gesloten.
Hierin is opgenomen dat woningcorporaties een heffing aan het rijk moeten betalen,

de individuele woning. Woningen met relatief lagere huren
krijgen daardoor een hogere huurverhoging dan woningen
die nu al de juiste huurprijs hebben.

om het gat in de rijksbegroting te dichten. Deze heffing loopt op tot 1,75 miljard euro
per jaar. Voor woCom komt dit neer op een jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 900 per
woning, in totaal 6 miljoen euro per jaar. Een enorm verlies aan investeringskracht.

Houtse Poort

Projecten moeilijker uitvoerbaar
Omdat de huurverhoging onvoldoende zal zijn om de jaarlijkse heffing te kunnen betalen, zal woCom hoe dan ook

Na de oplevering van 32 starters- en
seniorenwoningen in de Helmondse
Apostelwijk vorig jaar, bouwt woCom
nu aan fase 2 van Houtse Poort.

groeit

Zoals bekend wordt Bij Buurten grotendeels
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door buurtredacteuren. Mensen zoals u, die

moeten bekijken waarop bezuinigd kan worden. Door

Negen koopwoningen in een mooie, groene wijk op

huren bij woCom of een huis uit een van onze

Het kabinet verwacht dat corporaties de heffingen kunnen

huurinkomsten deze maatregel oplevert. Zeker is wel dat

een reorganisatie in 2011 en 2012 is de organisatie al met

een steenworp afstand van het centrum van Hel-

projecten hebben gekocht. Zij weten wat er

opbrengen door de huren te verhogen, efficiënter te wer-

woCom de extra inkomsten hard nodig heeft om de jaar-

25% gekrompen. We zullen nog kritischer kijken naar de

mond en Mierlo-Hout. In een wijk met een centrale

speelt, wat onze huurders belangrijk vinden

ken, salarisverlaging door te voeren en meer woningen te

lijkse verhuurdersheffing te kunnen betalen.

personeelskosten, overige bedrijfslasten, onderhoudspro-

ligging ten opzichte van winkels, treinstation, uit-

en ze hebben de beste contacten. Gewoon in

jecten en nieuwbouw. WoCom verkoopt nu jaarlijks bijna

valswegen en natuurgebied Groot Goor. Met als

de buurt. Daar zijn we bij woCom heel blij

Voor inkomens boven € 43.000 geldt de maximale huur-

50 woningen voor een sluitende begroting. Meer verkoop

levensader de Goorloop, een stadsdoorkruisend

mee. We stellen ze voor en geven aan welke

verkopen. Hoewel de heffing een behoorlijke impact heeft
op de mogelijkheden om te investeren, kiest woCom er
vooralsnog niet voor om fors te bezuinigen op lopende pro-

prijsgrens volgens het huidige woningwaarderingstelsel.

lijkt op de huidige koopmarkt niet realistisch. Daarnaast

riviertje dat de komende jaren uit zal groeien tot een

artikelen ze hebben geschreven of wat ze

jecten, de leefbaarheid of het onderhoud aan de woningen.

Dat is anders dan in het Regeerakkoord, waarin geen

moeten er ook voldoende huurwoningen vrij komen om

bijzondere, ecologische groenzone met wandel- en

hebben gefotografeerd in deze editie.

plafond was opgenomen. De Belastingdienst geeft aan de

te kunnen verkopen.

fietsroutes. Projectmanager Marcel Stouten: “De
nieuwe bewoners van deze betaalbare eengezins-

Zo hebben Bennie en Kim Kouwenberg,

Ons kapitaal zit in ons vastgoed. Gelukkig heeft woCom

woningen krijgen de beschikking over een prima

sinds kort trotse eigenaren en bewoners van

te verstrekken. Na de invoering van de inkomensafhan-

kwalitatief goede woningen in leef bare wijken. Gebieds-

woning. Met drie slaapkamers op de eerste verdie-

een huis in de Houtse Poort in Helmond, een

kelijke huurverhogingen, heeft de huurder ook recht op

ontwikkeling in wijken waar wij bezit hebben, blijft een

ping, een tweede toilet op de badkamer én een vaste

column geschreven over hun eerste ervaringen.

evengoed wel last zullen krijgen van het Woonakkoord,

huurverlaging indien het inkomen daalt. Hoe dit precies

van onze pijlers. Zo kiezen we er bewust voor om de ko-

trap naar de zolder, zijn deze woningen uitermate

staat vast. Het kabinet wil namelijk nog dit jaar de huren

wordt vormgegeven is nog niet bekend. Uitzonderingen

mende jaren fysiek, maar zeker ook op sociaal vlak te

geschikt voor stellen of gezinnen met kinderen.

Fotograaf Ad van Gerwen heeft deze keer

verhogen met maximaal 6,5% per huishouden, af hanke-

op de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn mogelijk

investeren in bijvoorbeeld Helmond West waar veel van

Daarnaast heeft elke woning een tuin met een eigen

veel van de reportagefotografie voor zijn re-

lijk van het inkomen. Deze maatregel moet ervoor zorgen

voor gehandicapten en chronisch zieken. Ook deze regels

onze woningen staan. Plannen die reeds in voorbereiding

achterom, zijn de wegen al aangelegd en de bomen

kening genomen en schreef bovendien ook

dat mensen die een duurdere woning ‘kunnen’ betalen,

zijn nog niet uitgewerkt. Het streven is deze regeling per

zijn zullen grotendeels gewoon uitgevoerd worden, wel

volgroeid.”

menig bijschrift. Een multitalent.

niet in een sociale huurwoning blijven wonen, het zoge-

1 juli 2013 in te laten gaan.

worden nieuwe projecten in de toekomst schaarser. Voor-

Huurverhogingen

corporaties door in welke inkomenscategorie een huur-

WoCom wil zoveel mogelijk voorkomen dat de huurders

der zit. Huurders hoeven daardoor zelf geen gegevens

en bewoners in de wijken de rekening van het Woonakkoord gepresenteerd krijgen. Dat de meeste huurders

Woensdag 27 maart wordt het laatste dak geplaatst.

Ook Désirée Kraaij is een groot talent,

Dit hoogste punt willen we vieren met kopers, bouw-

maar deze uitgave helaas geveld door ziekte.

Nieuwe focus met volop kansen

vakkers en omwonenden. Ook u bent om 13.00 uur

Beterschap en volgende keer… beter dus.

lijke huurverhoging. Voor 2015 komt het Kabinet met

WoCom was er gelukkig vroeg bij. We hebben in 2011 al

van harte welkom op de Suurhoffstraat in Helmond.
www.houtsepoort.nl

naamde scheefwonen. Ook onze huurders krijgen hier

al grote projecten worden steeds moeilijker uitvoerbaar.

mee te maken. Omdat de exacte huurverhoging af hanke-

Huursombenadering vanaf 2015

lijk is van het inkomen, is nog onduidelijk hoeveel extra

In 2013 en 2014 wordt gewerkt met de inkomensafhanke-

Jan Peeters was weer veel op pad. En wat

voorstellen om over te gaan naar de ‘huursombenadering’.

duidelijk een nieuwe focus gekozen. De uitdaging om onze

Maximale huurverhoging per huishouden

Daarbij wordt de gemiddelde huurverhoging voor alle

maatschappelijke ambitie te realiseren wordt alleen maar

hij ziet, legt hij vast. U komt werk van Jan

n.a.v. Woonakkoord

woningen van een corporatie én de maximale huurverhoging

groter. Financieel, maar ook vanuit de woningmarkt en

meermalen tegen in deze uitgave. En als we

• Inkomens < € 33.614:

per woning voorgeschreven. De verdeling van de huurver-

door politieke ontwikkelingen als het Woonakkoord. Toch

het toch over de Jannen hebben. Jan van

hogingen over de woningen kan dan op verschillende

ziet woCom nog steeds volop kansen om dit maatschap-

manieren binnen deze kaders plaatsvinden. Hoe is nog

pelijk ondernemerschap in te vullen. En zullen wij ook de

niet bekend, maar woCom ziet voordelen in het invoeren

komende jaren iedereen die vanwege financiële, fysieke of

Vijftien volwassen bomen zijn met een dieplader

van deze huursombenadering ten opzichte van de inko-

persoonlijke omstandigheden niet de mogelijkheid heeft

over een afstand van ongeveer honderd meter ver-

mensafhankelijke huurverhoging. De huurverhoging kan

zelfstandig in woonruimte te voorzien, helpen aan een

plaatst. Van de Arbergstraat naar de Houtse Poort.

dan namelijk gebaseerd worden op de prijs-kwaliteit van

kwalitatief goede en betaalbare woning.

Ook het nieuwe speelveldje is klaar, hier kunnen de
kleintjes in het voorjaar naar hartenlust spelen. Met
nen kletsen en een oogje in het zeil kunnen houden.

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

secretariaat@bewonersraad-depan.nl

Helmond
• Adriaans riolering- en ontstoppingsbedrijf;

Bewonersbelangenvereniging De Vaart

Jaarvergadering
Huurdersbelangenvereniging

Frank van Lieshout weet alles van schrijven
en schoonmaken. Laat u inspireren door
Frank en werk mee aan een schone, leef bare
buurt.
Fotograaf Patricia Boullart wordt met de
uitgave beter. Ze lijkt klaar voor het grote
werk, zoals blijkt uit de reportage over de

0492 66 17 47

Helmond

Cranendock, Heeze, Leende

Secretaris Hans Stienen, 0492 77 41 08

De algemene ledenvergadering van Huurdersbelangenvereniging De Vaart vindt plaats op dinsdag 14 mei.

zijn we blij mee. Zoals we ook blij zijn met de

www.bbv-devaart.nl

Alle Helmondse huurders van woCom zijn dan om 19.30 uur welkom in wijkhuis ’t Patronaat, 2e Haagstraat

talenten van Kyra van Helden. Begonnen

secretariaat@bbv-devaart.nl

• Van der Velden; 040 241 49 63

workshop schrijven voor redacteuren en daar

40 in in Helmond-West. Bij de statutenwijziging in 2011 zijn alle Helmondse huurders namelijk automatisch

als illustrator, blijkt ze ook te kunnen foto-

Glaszetter

(en gratis) lid geworden van De Vaart. Tijdens de ledenvergadering leggen het hoofdbestuur en de zes

graferen en schrijven. Lees ‘Mijn huis en ik’

Als u lid bent van het Glasfonds, kunt u rechtstreeks

Helmondse bewonerscommissies verantwoording af over de activiteiten in 2012. En maken zij, samen met

en u weet wat we bedoelen.

Sterksel, Someren
• Kemkens installaties; 0492 54 76 85

www.bewonersraad-depan.nl

Helmond aan ‘zijn’ wijk.
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(rubriek: ik heb een woning)
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Rioolonstopping

het bezoek van de nieuwe burgermeester van

.

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

huis en bracht een bezoek aan zorgboerderij
Bussel dus, was aanwezig bij en schreef over

.WOCOM

Een echte meerwaarde voor de Apostelwijk.

meer de officiële opening van het Brouwers-

WW

Huurdersbelangen

n

waarde. Hij leverde tekst en beeld over onder

W

Belangrijke gegevens

genoeg zitbanken, zodat de ouders er gezellig kun-

den Eijnden was weer van onschatbare

De Molenschut. Jan nummer 3, Jan van

lees het VOlledige Verha al
Va n r e d a C t e u r j a n p e e t e r s O p
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n
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l
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4,0% bovenop de inflatie van 2,5% = 6,5% totaal

.WOCOM

• Inkomens > € 43.000:

l

2,0% bovenop de inflatie van 2,5% = 4,5% totaal

Op bezoek bij
familie Koonings

n

1,5% bovenop de inflatie van 2,5% = 4% totaal
• Inkomens € 33.614 tot € 43.000:

bellen met:
Alle gemeenten
• Van de Akker; 0492 53 64 32

2

Redacteuren
uit de buurt

Per 1 april 2013 hanteert woCom nog

de leden, nieuwe plannen voor de komende periode.

maar één telefoonnummer voor haar

Een leuk en gezellig team dat nog wat verster-

huurders, woningzoekenden en

Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats in ’t Patronaat, meldt u dan vooraf aan via

king kan gebruiken. Vooral uit Someren, Asten

werkrelaties: 0493 49 76 66.

secretariaat@bbv-devaart.nl of telefonisch bij secretaris Hans Stienen op 0492 77 41 08.

en Heeze-Leende. Kom Bij Buurten!
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Milieuvriendelijk schoonmaken
achterpaden
Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Dit grond- en

Start verkoop nieuwbouwwoningen

oppervlaktewater is namelijk de bron voor

Groeien en
snoeien

Brim IV Someren-Eind

ons drinkwater. Naast initiatiefnemers Provincie NoordBrabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water en de Brabantse
waterschappen doen verschillende gebruikers van bestrijdingsmiddelen

aan

de

actie

mee:

bewoners,

bedrijven, landbouw en gemeenten. Zo zorgen zij samen
voor schoon drinkwater, nu en in de toekomst.

In een periode waarin bouwactiviteiten afnemen, investeert woCom in een

Stap in de richting van schoner water

bijzonder project. De woningcorporatie ontwikkelt dit jaar acht sociale koopwoningen in Someren-Eind. Midden in Brim IV, een levendige, al volgroeide
wijk. De architectuur van de nieuwe woningen sluit aan op de jaren ’30
architectuur van de rest van de wijk. Brim IV kent drie straten: de Esdoorn-

U heeft uw eigen tuin en daar bent u natuurlijk trots op.

Ook woCom is dit jaar omgeschakeld naar een andere

Daarom richt u deze in zoals u dat wenst, naar uw eigen

wijze van onkruidbeheer. Wij gebruiken voortaan een

smaak. Uw goed verzorgde tuin maakt de straat waarin

ander type bestrijdingsmiddel om de achterpaden schoon

u woont bovendien een stuk gezelliger. Maar ook aan uw

te spuiten. Dit middel heeft minder negatieve impact op

(huur)tuin kleven enkele regeltjes.

de kwaliteit van het oppervlaktewater. En is dus beter
voor onze drinkwaterwinning.

straat, de Vuurdoornstraat en de Meidoornstraat. De acht woningen die woCom

Wanneer u een schutting wilt plaatsen of een boom wilt

gaat realiseren aan de Esdoornstraat, worden verdeeld in een blok van vier

weghalen, kunt u te maken krijgen met bouwregelge-

Wilt u zelf meehelpen aan Schoon Water?

ving. Plaatst u een erfafscheiding aan de voorkant of

• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen in uw tuin,

rijwoningen en vier twee-onder-één-kap woningen. De ambitie is om, af-

zijkant van uw woning die hoger is dan een meter, dan

hankelijk van de verkoop, voor de zomer met de bouw te starten, zodat de
woningen in het eerste kwartaal van 2014 kunnen worden opgeleverd. De
woningen worden verkocht vanaf € 184.000,- VON.

op terras en oprit.

heeft u een vergunning van uw gemeente nodig. Voor

• Schrob groene aanslag van uw terras met kokend water.

een schutting die lager is dan een meter, niet. Voor het

• Veeg zand regelmatig van uw terras. Zo voorkomt u

kappen of planten van bomen gelden ook regels. Een

onkruidgroei. Met een voegenborstel op lange steel

boom mag bijvoorbeeld niet geplant worden binnen de

verwijdert u eenvoudig het onkruid wat toch opkomt.

grens van twee meter van de erfafscheiding of een ge-

• Bedek de open grond tussen de planten in uw tuin met

bouw. En voor het weghalen is vaak een kapvergunning

houtsnippers of cacao doppen.

nodig.

www.schoon-water.nl

Snoeien bomen

Aanvragen achterpadverlichting

Uw boom en struiken moeten regelmatig gesnoeid
worden: niet alleen om ze gezond te houden, maar ook

Veroorzaken uw bomen of die van uw buren schade aan

Heeft u het gevoel dat uw achterpad ’s avonds onveilig is?

om risico’s bij storm te vermijden. Met het snoeien van

uw woning en/of tuin, meldt dit dan tijdig bij woCom.

Dien dan een verzoek voor achterpadverlichting in. Mail

Virtuele rondleiding

overhellende takken mag u wachten tot het juiste snoei-

De woningen zijn uitermate geschikt voor starters op de woning-

moment is aangebroken, maar uw buren kunnen u wel

Bomen rooien

markt. Op de website www.brim4.nl kunt u een virtuele

vragen om het eerder te doen. Een buur kan namelijk

Bladeren en zaadjes die uit de boom vallen of het feit

rondleiding bekijken, waarmee u zich een 360°-beeld van de

eisen bomen, heesters of heggen die hoger zijn dan een

dat de boom het licht wat tegenhoudt, vormen geen re-

binnenkant van de woning kunt vormen.

scheidsmuur (2 meter) te verwijderen, indien deze lucht,

den om de boom te rooien maar het is natuurlijk wel zo

dit naar leef baarheid@wocom.nl of stuur een brief naar
woCom, t.a.v. Leefbaarheid, Postbus 36, 5710 AA Someren.

licht (uitgezonderd zonlicht) of uitzicht ontnemen. Wie

vriendelijk om hier rekening mee te houden vóórdat u een

Eigen, vriendelijk karakter

aan een dergelijk verzoek binnen zes weken geen gehoor

boom plant. Kies geen grote eik, maar liever een sierap-

Wonen in Brim IV betekent wonen in een jonge, gezellige, groene

geeft, loopt het risico dat de buren (of woCom) de takken

pelboom.

woonwijk die op een steenworp afstand ligt van diverse uitvals-

zelf gaan verwijderen. Deze moeten zich dan wel houden

wegen naar steden zoals Weert, Helmond en Eindhoven. De wijk

aan de regels van het snoeirecht en geen onherstelbare

Meer informatie?

is kindvriendelijk en heeft een eigen, groen en vriendelijk karak-

schade aan de boom toebrengen. Wortels die doorschieten

Heeft u vragen over snoeien, of wat u wel en wat niet

ter. Er liggen diverse natuurgebieden dichtbij, zoals de Some-

naar het terrein van een ander, mogen altijd zonder toe-

mag doen bij overlast, neem dan contact op met woCom,

rense Heide, Lieropse en Strabechtse Heide en De Groote Peel.

stemming verwijderd worden.

0493 49 76 66.

De burgemeester en ik

De nieuwe burgemeester van Helmond, Elly Blanksma, is

www.brim4.nl

haar kennismaking met de stad begonnen met de wijken
Suytkade en Annawijk. Ik, stadsgids, bewoner en redacteur Bij Buurten Jan van Bussel was erbij. Op 10 november
vorig jaar mocht ik haar veel vertellen over de wijk. Over

Stienen, verliep de dag naar wens. De wijk was goed verte-

h e r t O g h O F, h e t d u u r Z a M e n i e u W b O u W p r O j e C t i n h e l M O n d W e s t, i s e i n d 2 0 1 2
Opgele Verd. alle huiZen Zijn inMiddels
b e W O O n d . n a d e a a n l e g Va n h e t g r O e n e
b i n n e n h O F j e e n h e t V e r n i e u W e n Va n d e
s t r at e n , d O O r d e g e M e e n t e , Z a l W O C O M
he t prOjeCt OFFiCieel Me t be WOners en
OMWOnenden Openen.
n

l

n
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Vergezeld door vele anderen, waaronder ook wethouder
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genwoordigd. Evenals De Groene Campus en het team van
bouwbedrijf Van Wijnen. Als wijkbewoner en gids kon ik
de burgemeester veel vertellen over de tijd van vroeger en
‘nu’. Zo werd de buurt in 1953 afgebroken en kwamen er
nieuwe huizen, die nu samen het St. Annaplein, de Floreffestraat, de Gildenstraat en de Norbertijnenstraat vormen.
Ook kreeg de kerk een nieuwe functie en ontstonden de
kleuterschool en het Wijkhuis St. Anna. Na twee gezellige
uren werd het wijkbezoek met koffie afgesloten.
T e k s T J A n vA n B u s s e l
f o T o T r oMP e T T e r He l Mond , w iM vA n de n Br oe k

.

W
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.

W
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n a d e O F F i C i Ë l e b O u W s ta r t O p d O n d e r d a g 1 3 d e C e M b e r V O r d e r t d e b O u W Va n h e t n i e u W e n i C a s i u s M e t
d e d a g . d i t n i e u W e W O O n Z O r g C e n t r u M i n h e e Z e W O r d t e e n M O d e r n , O p e n g e b O u W d at k l a a r i s V O O r d e
t O e k O M s t. b e k i j k d e V O l l e d i g e F O t O r e p O r ta g e O p O n Z e s i t e . TEKST JAN VAN DEN EIJNDEN FOTO’S BERT KEET EN JAN VAN DEN EIJNDEN
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Nieuwbouw woonzorgcentrum Nicasius vordert

n

l

W

.

Hertoghof

hoe de wijk vroeger was, maar natuurlijk ook over het nu.
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Mijn huis en ik
Vier keer verhuizen
in 3,5 jaar tijd

Van een huis een thuis maken.

Partners in tijdelijke huisvesting

Met de warme, intrigerende stem van Billie Holiday uit de speakers zitten we

Leefkwaliteit gaat over goed wonen en samenleven, onder

aan een gezellige oude cafétafel. Deze is sfeervol aangekleed met lantaarns en

andere in een veilige woonomgeving, met voldoende voor-

een ouderwetse Martini-asbak in stijl. ‘Die heb ik gekocht op een rommelmarkt’

zieningen zonder hinder of overlast. Door vernieuwing

zegt Christien. ‘Ik zie het haast als een sport om een sfeer te creëren zonder er

van onze woningvoorraad heeft woCom altijd wel woningen

al te veel geld voor uit te geven’. En sfeer is er volop. ‘Je hebt een aantal dingen

die op termijn gesloopt gaan worden en dus lange tijd

nodig zoals een bed en een bank en een kast maar de sfeer ontstaat door het

leegstaan. Het gevaar van kraak, inbraak, vandalisme,

toevoegen van persoonlijke elementen. In mijn huis zie je heel veel verwijzingen

onopgemerkte schade of verwaarlozing neemt hierdoor

naar dingen die mij dierbaar zijn.’ Dat muziek daar een groot deel van is mag

toe. Omdat lege woningen daardoor niet goed zijn voor

duidelijk zijn. Christien is zangeres en door het hele huis zijn spulletjes te vinden

de leef baarheid, de veiligheid en het leef klimaat voor

die verklappen hoe belangrijk muziek voor haar is.

omwonenden, kiest woCom voor tijdelijke verhuur en
huisbewaarderschap via Interveste en de Kabath. Twee

Warmte

organisaties die zorgvuldig omgaan met het selecteren

‘De teksten op de muren weerspiegelen hoe ik in het leven wil staan. Ze getuigen

van tijdelijke bewoners, een mix van kandidaten die een

van een positieve levensinstelling die ik graag wil uitdragen naar anderen op

afspiegeling zijn van de wijk. Tijdelijke bewoners, huis-

een warme manier’. Er is ook een voelbare warmte aanwezig door de warme

wachten, die niet alleen wonen maar ook waken.

kleuren die overal terugkomen en het sfeervol gebruiken van licht. Zo maakt

Meer informatie: www.interveste en www.dekabath.nl

Christien veel gebruik van onder andere kaarsjes die haar woonkamer in een
gezellig schijnsel zetten.
Ik zie veel objecten die duidelijk een persoonlijke lading hebben. ‘Het voelt goed
om omgeven te zijn door foto’s van mensen die belangrijk voor me zijn, maar
ook spulletjes die mij doen denken aan hen en mijn af komst.’ Christien laat
een oud blikje zien dat ooit van haar oma is geweest en wijst me op het mooie
schilderij dat haar vader gemaakt heeft van zijn geboorteland: het toenmalige

In 2009 begon een nieuw hoofdstuk in het leven van Christien van Helden. Een turbulent
hoofdstuk waar in zij op zoek ging naar een nieuwe woonruimte. Via Interveste kreeg ze snel
een woning toegewezen en het grote verhuisavontuur begon. Dit huis was haar eerste tijdelijke
woning. Er zouden er nog een paar volgen. Desondanks was ze vastbesloten om het tot een
fijne, eigen plek te maken. Een woning moet volgens Christien namelijk niet alleen een verblijf-

Nederlands Indië.
Niet meer verhuizen
Nu huurt Christien een fijne woning via woCom en hoeft ze gelukkig niet meer
te verhuizen. ‘Maar in alle huizen waar ik gewoond heb, heb ik het altijd naar
mijn zin gehad’ zegt ze. ’Het is niet de plaats waar je woont maar hoe jij het aangaat wat het een thuis maakt.’ Als herinnering heeft Christien de sleutels van

plaats zijn maar vooral een plek om herinneringen op te bouwen. In 3,5 jaar tijd verhuisde ze

haar vorige woningen ingelijst in een ketting van houten harten. Met de sleutel

maar liefst 4 keer. Soms kon ze niet langer dan slechts een half jaar in een woning verblijven.

van haar huidige woning kan de ketting compleet worden gemaakt!

Extreem kort voor een serieuze verhuizing. ‘Er waren inderdaad mensen die zeiden “Dat jij het
opgebracht krijgt om alles weer uit te pakken en zo veel moeite te doen”. Ja, ik had inderdaad
spullen in dozen kunnen laten zitten, dat had een hoop moeite bespaard maar dan was het huis
geen thuis geweest’.
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Workshop schrijven voor
redacteuren Bij Buurten

Kunst

Heb je al gehoord van de
zeven… de zevensprong?
Someren heeft, zoals vele andere dorpen in deze omgeving, een aantal buurtverenigingen. De Zevensprong is
er daar één van. Een zevental straten met in totaal 80

op ons plein

gezinnen, waarvan er 17 huren bij woCom. Opgericht in
1972, op 1 mei, met Pierre Haerkens destijds als voorzitter. Nu, 40 jaar later, viert De Zevensprong van vrijdag 7
tot en met zondag 9 juni haar jubileum. Het feest begint
met een gezellige kienavond, waaraan ook niet-leden mo-

De oorsprong van dit verhaal ligt bij de bewoners van

gen deelnemen. Zaterdagmiddag wordt voor de oudere
kinderen van leden een graffitiworkshop georganiseerd.

de Sterrenwijk in Asten. Bewoners van de Pastoor de

Voor de kleintjes is er een clown, een luchtkussen en zijn

Kleijnhof, Ceresstraat en Jupiterstraat wilden hun plein,

er speeltoestellen. De zaterdagavond wordt een besloten

hun binnenhofje, leefbaarder, vrolijker en kleuriger maken.

feestavond met de band Acid Flashback en DJ Tomas,

Hun enthousiasme sprak woCom zo aan dat leefbaar-

beide uit Someren, en (tegen een kleine vergoeding) een
hapje en een drankje. Zondagmiddag wordt het jubileum

heidsconsulent Marion Vereijken een beroep deed op de

afgesloten met het huldigen van jubilarissen, en een lunch
voor alle leden en iedereen die, nu of in het verleden, iets

Astense kunstenares Christa Alaert. Onder haar leiding

met De Zevensprong te maken heeft gehad.

kregen de bewoners, in een viertal creatieve workshops,
de kans elkaar beter te leren kennen en zich in te leven

In het volgende nummer van Bij Buurten blikken we

in het project. T e k s t e n f o t o ’ s A d va n Ge r w e n

terug op het feest in woord en beeld. T e k s t A d va n G e r w e n

Renovatieproject woCom krijgt
VKG Renovatieprijs
Duurzaam wonen op maat, een renovatieproject van zes
woningen van woCom aan de Freesialaan in Leende,

Grenzen werden verlegd, er ontstonden waterpartijen, een kleurige

Op de eerste redactievergadering van 2013 kregen alle

is winnaar geworden van de VKG Renovatieprijs 2012.

buurtredacteuren een workshop schrijven aangeboden.

Deze serieuze vakprijs wordt uitgereikt aan projecten

Dit was de tweede workshop die zij kregen. De eerste

waar kunststof een kwalitatieve, esthetische bijdrage

workshop had fotografie als onderwerp. Nu was het de

heeft geleverd aan de verbetering van de energiezuinig-

beurt aan Andreas Donker, schrijver, redacteur en cor-

heid van de woning.

rector, om de redacteuren te voorzien van slimme tips

Chris Driessen, projectleider van Beheer & Onderhoud:

en goede afspraken. Ondanks het koude weer en een

“WoCom neemt haar verantwoordelijkheid op het ge-

griepgolfje was het grootste deel van de redacteuren

bied van milieuzaken en duurzaam bouwen erg serieus.

weer aanwezig voor een inspirerende avond.

Duurzaamheid loopt als een rode draad door alle onderhoudsprojecten. Eén van de doelstellingen die woCom

wensboom, een mini Stonehenge, een prehistorisch dier dat zich te
goed doet aan het hemelwater, bankjes en zelfs een bowlingbaan.

Afspraken

nastreeft is het verhogen van de energiezuinigheid van

Er werd zichtbaar genoten.

Wie gezamenlijk een blad maakt, zoals de redactie van

onze bestaande woningen. Minimaal naar label C, maar

Bij Buurten, heeft eerst en vooral een lijst met afspraken

waar het kan, zelfs naar label B. De Freesialaan is geko-

Expositie

nodig. Want met alleen een boek met de juiste spelling

zen als proefproject omdat de bouwkundige staat redelijk

In de laatste workshop werd er vooral afgestemd en samen gewerkt

ben je er niet. Schrijf je tien als 10 of als tien? Gebruik je

was, maar de isolatie en de installaties duidelijk verbe-

aan een goed voorstel voor de inrichting van het hofje. Hierbij was

enkele of dubbele aanhalingstekens? Wanneer zet je iets

In een eerste gesprek schudde de bewonersgroep de gangbare ideeën

het de kunst om de gemaakte objecten te plaatsen in een plattegrond.

cursief? Voor al dit soort praktische vragen had Andreas

van zich af door ze op te schrijven. En ging elke bewoner afzonderlijk

Rekening houdend met de gegevens die vast staan, zoals de vorm van

een overzichtelijk document gemaakt dat gezamenlijk

op zoek naar nieuwe, originele, uitvoerbare ideeën. Tijdens de vol-

het binnenhofje, de bestaande weg en voetpaden. En met resultaat,

is doorgenomen. Een belangrijke basis bij het schrijven

gende workshop kreeg elke bewoner de opdracht zichzelf levensgroot

een gezamelijke visie over de inrichting van het hofje is gereed.

voor Bij Buurten.

in relatie tot het hofje. Echte kunstwerken waarin ieder zijn eigen

De gemaakte schilderijen, maquettes en plattegrond waren in een

Toon

ingeving volgde. Om alle buurtgenoten te prikkelen voor het project

expositie te zien in het kantoor van woCom.

te schilderen op doek. Over zichzelf, hobby’s of wat ze leuk vinden
Het tweede deel van de avond ging vooral over de toon

was het dringende advies. En neem de tijd om alles wat

en kennis met elkaar te laten maken, werd er een buitenexpositie in-

van de tekst. De toon en de stijl. Denk hierbij aan het ge-

je schrijft een dag terzijde te leggen om daarna rustig en

gericht op het plein. Door deze expositie en door nieuwsbrieven werd

bruik van korte en lange zinnen, het gebruik van moei-

hardop terug te lezen.

iedereen steeds geïnformeerd.

lijke woorden, een logische indeling van de tekst en dus

Grenzen verleggen en genieten

vooral over de uitdaging om artikelen te schrijven die

Net als de vorige keer waren de redacteuren nieuwsgie-

terd konden worden. Deze woningen scoorden voor de

prettig en gemakkelijk te lezen zijn.

rig en gretig, dus ook deze keer liep de avond weer be-

renovatie gemiddeld een E/F-label. Nu, na de renovatie

hoorlijk uit. Omdat er echter sneeuw was voorspeld en

scoren de woningen een B-label.” Dat duurzaam renove-

Workshop 3 stond in het teken van maquettes ontwerpen met on-

8

verwachte beeldelementen. Elke bewoner moest hier minimaal drie

Een belangrijke les was om vooral jezelf te blijven als je

de meesten met de auto waren gekomen, moest er een

ren niet alleen goed hoeft te zijn voor het milieu en voor

objecten van en voor het hofje in verwerken. Enthousiast werd er

schrijft en niet in de valkuil van te lange zinnen en te

eind aan de avond worden gemaakt. Wijzer, maar voor-

een lagere energienota van de bewoners, maar ook voor

gewerkt met piepschuim, klei, natuurlijke materialen en plaksel.

moeilijke woorden te vallen. Schrijf vooral zoals je praat,

zichtig vanwege de sneeuw, gingen de buurtredacteuren

het oog, blijkt wel uit dit pilotproject.

op huis aan. f o t o ’ s Pat r ici a B oul l a r t

f o t o Ja n va n den Ei jnden
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Bennie en Kim

Figuurzaagmachine
voor zorgboerderij

column

over hun nieuwe koopwoning

’t Brouwershuis

in stijl heropend

T e k s T e n f o T o ’ s J A n vA n de n ei Jnde n

Wonen in de
Houtse Poort

Een nieuw jaar is begonnen, een nieuw mooi
jaar op de Houtse Poort.
Sjee, wat vliegt de tijd. Zo kijk je reikhalzend uit naar
het moment dat je de sleutel gaat ontvangen en zo zit je
alweer in een nieuw jaar. Voor het eerst hebben we de

Onlangs heeft woCom een elektrische figuur-

feestdagen en de jaarwisseling doorgebracht op de Suur-

zaagmachine geschonken aan zorgboerderij

hoffstraat. Wat voelde dat goed en bijzonder. Samen met
enkele dierbare familieleden zijn de feestdagen doorge-

De Molenschut in Leende. Het idee ontstond

bracht en het huis is gourmet-proof bevonden. De jaarwisseling hebben we lekker in huiselijke kring gevierd

tijdens de open dag, die ook bezocht werd

samen met onze trouwe viervoeter. We gaan er een mooi

door Wim Jansen. Als bestuurslid van bewo-

jaar van maken!
Betekent dit nou ook dat echt alles af is met betrekking

woCom-huurders in de gemeenten Asten,
Onder de indruk van de zorgboerderij en
gesterkt door het feit dat vele gasten in huurwoningen van woCom wonen of woonden,

tot de verhuizing? Nee, dat is helaas niet het geval. Er
Zorgboerin Thea van Mierlo, die samen met haar man
de zorgboerderij beheert, is erg blij met de nieuwe aanwinst. “De zorgboerderij biedt de dagelijkse 15 gasten,
naast professionele zorg en begeleiding, namelijk vooral een prettige plek waar ze creatief bezig kunnen zijn.

benaderde hij leefbaarheidsconsulent Tiek

Waar hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde

van Santvoort om mogelijkheden voor een

groeit. Die dagbesteding bestaat uit het verzorgen van

financiële bijdrage.

wershuis in Leende. Dit pand is in 1815 gebouwd en in gebruik
genomen als bierbrouwerij. Tot 1926 werd er nog bier gebrouwen,

nersraad De Pan behartigt hij de belangen van
Cranendonck, Heeze-Leende en Someren.

Vrijdag 18 januari vond de feestelijke heropening plaats van ’t Brou-

de dieren, tuinieren, koken, muziek maken, schilderen,

de laatste jaren deed het echter dienst als hotel/café. In 2003 werd

moeten nog plinten worden geverfd en bevestigd worden

het pand gesloten, waarna woCom het in 2005 aankocht. Adrienne

aan de muur en we hebben nog een aantal dingen die op-

en Kees Slager startten toen in ’t Brouwershuis stichting De Schakel,

gehangen moeten worden. Geen schokkende dingen dus
en niets wat ons woongenot belemmert. Nu op naar de

wat staat voor een leef- en werkgemeenschap waar gehandicapten

lente en de zomer. Dan hebben we alle jaargetijden ge-

en niet-gehandicapten samen leven en werken. T e k s T J A n vA n de n e i Jnde n

had. We verheugen ons nu al op de zomer. Lekker in de

f o T o ’ s J A n vA n de n e i Jnde n/ onno k or T l A nd

tuin zitten en een barbecue die staat te roken op de Houtse Poort. Laat de zomer dus maar gauw komen!

beeldhouwen en figuurzagen. Dat laatste was tot voor

(de eerste opening van ’t Brouwershuis). “In die jaren had je veel waarzegsters en deze
hadden voorspeld dat over 200 jaar de tijd er heel anders zou uitzien. Zo werd voorspeld
dat er dan twee karrensporen naast elkaar van ‘Lind’ (Leende) naar Eindhoven zouden
lopen en dat ze dat over 200 jaar de A2 zouden noemen,” aldus de burgemeester. Zo ook,
dat er een wok-oom zou komen die heel belangrijk zou zijn voor ’t Brouwershuis en dat het

Grondige renovatie en aanbouw

zonder hem ook niet gelukt was om dat te realiseren. Ik dacht, die wok-oom zal wel een

Na een grondige renovatie en een aanbouw die geheel in stijl is aangepast, mag het

restauranthouder zijn en uit China komen, maar volgens de burgemeester waren dat ge-

resultaat er zijn. Zes zeer stijlvolle kamers en studio’s maken van ’t Brouwershuis

woon woCom-mensen uit Someren. Namens het gemeentebestuur bood de burgemeester

t Wi t t er.COM/suurhOF F s t r a at

een volwaardig hotel, welke mede gerund wordt door de bewoners zelf, de mensen

vervolgens alle bewoners een klokje aan. Waarna de officiële handeling volgde: het openen

WWW.FaCebOOk.COM/pages

met een beperking dus. De heropening vond geheel plaats in klederdracht, alsof het

van de nieuwe entree door de burgemeester en Daniëlle. Zij is een vaste bewoonster van

Na een leuk gesprek, een lekker kopje koffie en eigen ge-

s u u r h O F F s t r a at/ 3 2 5 6 3 5 7 6 7 4 7 2 4 9 9

nog 1815 was. Beheerder Kees Slager deed het openingswoord, waarna Kees Strik

’t Brouwershuis en werkt daarnaast ook in de kantine van woCom.

maakte tulbandcake van de bewoners, krijg ik een per-

suurhOF F s t r a at 0 4 92.h y V es.nl / W W W.WOCOM.nl

namens woCom vertelde hoe trots hij is op het behaalde resultaat. De voorzitter van

kort moeilijk en erg inspannend. De elektrische zaagmachine zorgt voor meer mogelijkheden en gemak.”

soonlijke rondleiding van de zorgboerin. Vol passie laat

Volg Bennie en Kim

de Raad van Toezicht van De Schakel beaamde dit.

Rondleiding door de bewoners
Na de officiële opening gaven de bewoners zelf een rondleiding door ’t Brouwershuis. Door

ze me alle ruimtes zien en zo ook haar laatste aanwinst:
de zaagmachine. De vogelhuisjes zijn inmiddels klaar en

Twee karrensporen naar Eindhoven

de hotelkamers, die van alle gemakken zijn voorzien en hun eigen woonruimtes. Omdat

staan nu te drogen in de hobbyruimte. Waar alweer druk

Hierna kreeg de burgemeester van Heeze-Leende, Paul Verhoeven, het woord. Hij

het een monumentaal pand is zijn de oude balken in de kap gespaard gebleven. Verder is

paashazen worden gezaagd…

verzocht alle aanwezigen de ogen te sluiten en zich te verplaatsen naar het jaar 1815

er voor de horeca een extra zaal gerealiseerd, is de dagbestedingsruimte vergroot en zijn
er extra woonunits gebouwd. Leende, stichting De Schakel en woCom kunnen trots zijn op
dit monumentale pand.
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HELMOND

SOMEREN

bouwd gemeenschapshuis, een nieuwe multifunctionele
gymzaal, een medisch cluster en vijf patiowoningen, een
nieuwe impuls aan de leef baarheid van deze kleine kern
in de gemeente Cranendonck. WoCom heeft de vijf sociale
patiowoningen gerealiseerd die speciaal geschikt zijn
voor senioren met een zorgbehoefte.
n

l

n
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W

.
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wijze geopend. Hart van Soerendonk geeft, met een ver-

WW

.WOCOM

Voorkom verstoppingen

geving. Dit doen we niet alleen, maar samen met uw

De gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van af-

VRAAGPRIJS: € 129.000,- K.K.

VRAAGPRIJS: € 139.000,- K.K.

• Perceeloppervlak: ca. 98 m2

• Perceeloppervlak: ca. 132 m2

gemeente en samen met u. We willen graag dat u en toe-

valwater. Maar als de riolering niet meer werkt, heeft

• Inhoud: ca. 290 m3

• Inhoud: ca. 280 m3

komstige generaties in een schone, gezonde, veilige en

ú daar onmiddellijk last van. Wilt u voorkomen dat uw

• Tussenwoning

• Tussenwoning

prettige omgeving kunnen wonen. Met het juiste gedrag

riool verstopt of lek raakt, let dan op met het doorspoe-

• 2 slaapkamers

• 4 slaapkamers

kunt ook u een bijdrage leveren aan een leef bare wijk.

len van bepaalde producten. Verstoppingen ontstaan

• Bouwjaar: ca. 1987

• Bouwjaar: ca. 1965

Het gaat hierbij vaak om de kleine, simpele dingen.

meestal in uw eigen huis. Spoel daarom de volgende

• Aanvaarding: in overleg

• 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
Wilhelminaplein 27-A, 5711 EL Someren
0492 49 23 97, info@casanostra.nl

G I L D E N S T R A AT 3

T H O R B E C K E S T R A AT 12

BUDEL

HELMOND

producten niet door het riool:
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: minder

• Olie-, vet-, en verfresten

rotzooi op straat en beter gescheiden afval betekent

• Tissues en schoonmaakdoekjes

minder kosten. Kosten die we met zijn allen moeten be-

• Maandverband, tampons, luiers en ondergoed

talen. Iedere inwoner is dus mede verantwoordelijk voor

• Agressieve stoffen zoals zuren

zijn eigen wijk. Meld op tijd wanneer er een lantaarnpaal

• Stoffen die explosief of licht ontvlambaar zijn

defect is of organiseer een wijkschoonmaakactie met uw

Meer informatie op www.riool.info

buurtbewoners, school of vereniging. Het opruimen en
schoonmaken van posters, stickers en zwerfafval kost een

Energie (en geld) besparen

gemeenschap namelijk al snel tien- tot honderdduizen-

De energienota wordt elk jaar hoger. Mede door de

den euro’s per jaar.

afnemende olie- en gasvoorraden worden aardgas en
elektriciteit steeds duurder. Energiebesparing is dus goed

IN PRIJS
VERLAAGD

IN PRIJS
VERLAAGD

RU I M E T U SSEN WO N I N G GELEGEN I N EEN RUS T I GE WO O N W IJK . M E T 4 SL A A P K A M ER S , BA DK A M ER EN EEN A PA RT E TO I LE T RU I M T E. O P DE BERGZO L DER ,

Afval scheiden

voor het milieu en uw portemonnee. Veel gemeenten ge-

Biedt uw afval correct aan. Papier bij papier, glas bij

bruiken groene stroom en werken aan energiebesparing

glas, plastic bij plastic. Afval scheiden is prima, maar

in gemeentelijke gebouwen en het zuiniger maken van de

afval voorkomen is natuurlijk beter. Neem bijvoorbeeld

openbare verlichting. Ook u kunt uw energie- en water-

uw eigen boodschappentas mee als u gaat winkelen. En

verbruik (en dus de kosten) verminderen. Zet apparaten

DIE EEN DA K R A A M HEEF T, S TA AT EEN BOSCH H R C V- K E T EL U I T 20 0 8 . DE ZE I S

Tussenwoning met 4 slaapkamers in een

Ruime tussenwoning met 3 slaapkamers.

BEREIK BA A R DO O R EEN V L IZOT R A P. DE T U I N HEEF T EEN BES T R A AT T ERR A S ,

rustige wijk!

VRAAGPRIJS: € 144.500,- K.K.

GA ZON EN BUITENVERLICHTING. VERDER IS ER EEN BERGING MET ELEK TRISCHE

VRAAGPRIJS: € 152.000,- K.K.

• Perceeloppervlak: ca. 118 m2

gebruik een Nee-Ja of Nee-Nee sticker tegen ongewenste

uit als u deze niet gebruikt (ook niet op stand-by), gebruik

A A N S LU I T I N GEN EN EEN OV ERDEK T E ACH T ERO M .

• Perceeloppervlak: 143 m2

• Inhoud: ca. 365 m3

reclame. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij woCom.

voor het drogen van uw was een paar wasknijpers in

• Inhoud: ca. 340 m3

• Tussenwoning

plaats van de droger en wissel uw gloeilampen in voor

• Tussenwoning

• 3 slaapkamers

spaarlampen. Zo simpel kan het zijn.

• 4 slaapkamers

• Bouwjaar: ca. 1976

• Bouwjaar: ca. 1973

• Aanvaarding: In overleg

VRAAGPRIJS: € 135.000,- K.K.
• Perceeloppervlak: ca. 135 m2

Interesse of wilt u meer weten?

• Inhoud: ca. 360 m3

Casa Nostra Makelaardij

• Tussenwoning

Marktstraat 1b, 6021 CG Budel

• 4 slaapkamers

0495 49 57 10

• Bouwjaar: ca. 1973

info@casanostra.nl

• Aanvaarding: in overleg

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

Meer informatie op www.bespaartest.nl en
www.hoebespaarikenergie.info

Interesse of wilt u meer weten?
Broeckx-Praasterink Makelaars
Mierloseweg 3, 5700 AV Helmond

Wat kost het?
Overzicht boetes:

0492 54 90 55, helmond@woonplezier.nl

• Verkeerd aanbieden container: 70 euro

willen gemeenten er voor zorgen dat hondenbezitters

• Niet opruimen hondenpoep: 100 euro

hun viervoeter op een plezierige manier kunnen uitla-

• Weggooien blikjes/zakjes/peuken en

ten. Op deze voorzieningen ruimt de gemeente de hon-

veroorzaken zwerfafval: 100 euro

denpoep op. Daarbuiten moeten hondenbezitters de

Een schone buurt begint met goed lezen
Als kind vond ik lezen niet eenvoudig. Om

Woningen in Budel-Schoot
ondergaan complete
gevelrenovatie
In Budel-Schoot krijgen 32 woningen aan de Adam van
Moorselstraat, de Sint Lambertusstraat, het Vogelsplein
en het Wethouder Lammersplantsoen een grote opknapbeurt. De gevels en daken worden vervangen en
verfraaid. Het energielabel D, dat de woningen op dit
moment hebben, wordt hiermee verbeterd naar label A.
Een enorme besparing op de energierekening en een
toename van het comfort van de bewoners. De gevels
krijgen een geheel ander aanzicht; de nieuwe ontwerpen
doorbreken het nu zo monotone straatbeeld volledig.
De renovatie gaat rond half april van start. Buurtredacteur Désirée Kraay is vaak ter plaatse en zal verslag uitbrengen in de Bij Buurten en op www.wocom.nl.

Met de aanleg van hondenuitlaat- en loslaattereinen

• Kauwgum op straat: 100 euro

poep van hun hond zelf opruimen. Het niet opruimen

• Plakkers van stickers/posters en graffiti-

van hondenpoep is binnen de bebouwde kom straf baar.

spuiters moeten de verwijderingskosten
zelf betalen. Dit kan al snel oplopen tot

Leef kwaliteit

honderden euro’s.

Leef baarheid is leef kwaliteit. Het is daarom belangrijk

haaldagen van verschillende afvalstoffen veranderd. Nu,

redacteuren zelf bedenken. En ook met het taalgebruik

al twee maanden in 2013, zie je in verschillende straten

van jongeren kom ik slechter uit de voeten, zeker hun

dat oud papier en plastic afval op verkeerde dagen wordt

dat u zelf, met uw buren en met woCom blijft werken

en tekst verklaren. Nu heb ik dat later aardig

straattaal. Dit had ik vroeger nooit kunnen bedenken,

aangeboden. En dit ligt dagen daarna nog buiten. Laat

aan uw wijk. Door te signaleren, goed gedrag te sti-

kunnen inhalen, maar als ik de krant lees denk

ondanks dat ik in een volkswijk ben geboren, opgegroeid

daarom uw leesvaardigheid zien, lees de milieuwijzer

muleren en overlast actief op te pakken. WoCom staat

en er nog steeds middenin woon. Wat is er toch met de

nog eens goed door en hang de bijbehorende ophaalka-

open voor initiatieven en acties om de leef baarheid te

leesvaardigheid van sommige wijkbewoners? Zou het

lender in uw keukenkastje. Zo kunt u steeds controleren

verbeteren. Heeft u overlast van loslopende honden of

daar zo slecht mee gesteld zijn? Ik hoor u al denken, wat

wat u op welke dag (en in even of oneven weken) buiten

rondslingerend afval, neemt u dan contact op met uw

heeft een woning huren of een wijk bewonen nu met

moet zetten. Dit voorkomt onnodig zwerfvuil en u helpt

gemeente. Daar kunt u ook terecht met uw meldingen

leesvaardigheid te maken? Dat leg ik graag uit. Eind

mee aan een leef bare wijk. De gemeente Helmond en

over onderhoud aan stoepen en wegen, lantaarnpalen

2012 ontving ieder adres in Helmond een Milieuwijzer

woCom rekenen op uw medewerking. Ook al is lezen

die niet werken en kapotte rioolaansluitingen.

van de gemeente. Deze lijkt al jaren hetzelfde, toch is dat

niet altijd eenvoudig: toch bedankt.

ik vaak: wat staat er nu? T e k s T f r A nk vA n l ie s Hou T

f o T o k Y r A vA n He l de n

Hondvriendelijk de overlast te baas

Vaak ligt het aan het taalgebruik en rare afkortingen die

nog maar te zwijgen over begrijpend lezen

n
• GA AAr

WoCom zet zich in voor een leef bare, groene woonom-

en een tuin.

l

Ruime tussenwoning met vier slaapkamers

voor huren!

n

Starters opgelet: een uitstekend alternatief

.

W

WW

L E E U W E N B E K S T R A AT 9
MA ARHEEZE

OVERSPOOR 5 4

Samen werken
aan een
schone wijk

Dit bijzondere project is vrijdag 18 januari op feestelijke

.WOCOM

Top 5 Koop!

Hart van Soerendonk klopt!

het Or anje FOnds Organiseert Op 15 en
16 Ma art 2013, saMen Met duiZenden Org a n i s a t i e s i n h e t l a n d , n l d O e t; d e g r O O ts t e V r i j W i l l i g e r s a C t i e Va n n e d e r l a n d .
steek t u OOk uW handen uit de MOuWen in
u W W i j k O F b u u r t ? d e i n i t i at i e V e n s ta a n
O p W W W . n l d O e t. n l .

niet zo. Soms, en dat is ook in 2013 het geval, zijn de op-
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bij buurten nieuWs

WOCOM

‘WoCom huurders bewust van energieverbruik’
Resultaten klantenpanel over duurzaamheid en betaalbaarheid
WoCom hecht veel waarde aan de mening van haar klanten. Daar-

De acceptabele huur bedraagt volgens respondenten ongeveer 57% tot 62% van de

om betrekken wij met een digitaal Klantenpanel onze huurders en

werkelijke maximale huur. Zij beschouwen een huurprijs van gemiddeld 85% van hun

woningzoekenden bij de ontwikkeling van nieuwe producten en
diensten, bij toekomstig beleid en bij de verbetering van de dienstverlening. Het laatste onderzoek stond in het teken van duurzaamheid

ingeschatte maximum als een acceptabele huur. De gemiddelde huurprijs die huurders
van woCom voor hun woning betalen is echter nog geen 60% van het maximum. Dit is
landelijk gezien erg laag, huurders van woCom betalen relatief weinig voor een kwalitatief goede woning. Bij nieuwe verhuringen vraagt woCom een huurprijs van gemiddeld
70% van de maximale huurprijs.

en huurverhoging.

De panelleden vinden duurzaamheid en energiezuinigheid belangrijk. Zij hechten
waarde aan het doorvoeren van woningverbeteringen. Maar zijn niet bereid veel huurverhoging te betalen voor deze woningverbeteringen; een ruime meerderheid vindt dat
woCom het grootste deel van de investeringskosten op zich moet nemen. Zij vinden dat

Bij Buurten met
Anneke Knaapen

de woningen op een basisniveau horen te zijn en dat energiebesparende maatregelen
daar tegenwoordig bij horen. Bovendien verhoogt dit de waarde van de woningen voor
de corporatie.

1

Het panel is het in hoofdlijnen eens met de overheidsingrepen op de woningmarkt:

2
1 Eengezins-

Voorbeeldwoning

huishoudens met een hoger inkomen moeten meer huur gaan betalen. Daar staat tegen-

2 Senioren-

3
3 Eengezins-

woning 1965

woning 1973

woning 2009

over dat zij de huurprijzen vaak onderschatten, vooral als het gaat om de relatief dure

Acceptabele huur (panel)

€ 471

€ 401

€ 594

(nieuwbouw)woningen met een hoog energielabel.

Maximale huur (panel)

€ 567

€ 489

€ 691

Maximale huur (wettelijk)

€ 755

€ 683

€ 1.041

Energiezuinig wonen

‘ Renovatie Helmond West

groot succes’

De klantenpanelleden hebben een redelijk beeld van energie en hun eigen energiever-

Inkomensafhankelijke huurprijzen

bruik. De meerderheid weet wat het energielabel inhoudt en ongeveer 90% is zich be-

Bijna de helft van de panelleden vindt dat de huurprijs voor nieuwe huurders gebaseerd

wust van hoeveel zij betaalt voor energie. Wel weten huurders (nog) weinig van de ener-

mag worden op zowel de kwaliteit van de woning als het gezinsinkomen. Een derde

giebesparingen die verschillende woningverbeteringen met zich meebrengen. En willen

vindt dat alleen de kwaliteit van de woning de huurprijs bepaalt en 13% vindt dat alleen

zij hiervoor slechts een beperkte huurverhoging betalen. ‘Toename in comfort’ wordt als

het inkomen de prijs bepaalt. Voor de huurprijs voor bestaande huurders verandert dit

een goede reden gezien voor een hogere huur.

beeld enigszins: 36% vindt dat de huurprijs een combinatie is van kwaliteit en inkomen

met de voorbereidingen voor het opknappen van Helmond

en 39% vindt dat alleen kwaliteit de huurprijs bepaalt. Een meerderheid van de respon-

West. Inmiddels is goed te zien waar al die plannen toe heb-

denten (67%) vindt het terecht als de huurprijzen worden verhoogd voor mensen met

Waarvoor vindt u het logisch om huurverhoging te betalen?
Besparingen energielasten

46%

Toename in comfor t

28%

Verbetering van het energielabel

20%

Verbetering van het milieu

8%

Geen van bovenstaande is voor mij reden voor
een huur verhoging

39%

De meest interessante woningverbetering is volgens de panelleden het installeren van
zonnepanelen. Ook voor het aanbrengen van dakisolatie, vloerisolatie en spouwisolatie
hebben zij een zeer beperkte huurverhoging over. Deze is echter aanmerkelijk lager dan

Jaren zijn de gemeente Helmond en woCom bezig geweest

een hoger inkomen. Tot nu toe baseerde woCom de huurprijs alleen op de kwaliteit van

ben geleid: er wordt hard gewerkt in de wijk. Zo heeft de

de woning, maar ook woCom zal een inkomensafhankelijke huurverhoging instellen,

Knaapen Groep onlangs voor woCom 25 woningen gere-

zowel om de verhuurdersheffing te kunnen betalen als om een goede prijs-kwaliteitver-

noveerd aan de 3e Haagstraat, Brantstraat en Arbergstraat.

houding te bereiken.

Anneke Knaapen was projectbegeleidster. Buurtredacteur Jan
Peeters zocht haar op en had een kort gesprek over dit duur-

Huurverhoging

zame project. F OtO’s jan pee ters/ Van a alten beelduit, teks t jan pee ters

Ja, vanaf € 34.000

20%

Ja, vanaf € 34.000 onder voor waarden

12%

Ja, maar alleen boven € 43.000

19%

Ja, maar alleen boven € 43.000 onder voor waarden

16%

ting de bewoners de sleutels tot een succesvol renovatietraject. Een renova-

Nee, geen goed idee

34%

tie waarbij daken zijn vernieuwd, dakkappelen geplaatst, gevels opgeknapt,

wat het hen oplevert per maand. Maar liefst 31% vindt geen enkele woningverbetering

Volgens Anneke zijn een goede voorbereiding en de juiste voorlichting rich-

een kleine huurverhoging waard. En de investeringen, die benodigd zijn voor de woning-

voegwerk vernieuwd en scheuren zijn hersteld. Ook kregen woningen indien

verbeteringen, moeten volgens het merendeel van het panel (79%) door woCom worden

ze ervoor in aanmerking kwamen een nieuwe keuken, badkamer of toilet.

betaald. De kleine huurverhoging die woCom momenteel rekent voor woningverbeteringen op energiegebied, waardoor zij de investering slechts deels terug kan verdienen,
is hoger dan het gemiddelde wat het klantenpanel wil betalen. De huurverhoging van
woCom staat echter in relatie tot de besparing die een gemiddelde gebruiker met de
verbetering bereikt, waardoor voor de meeste huurders de woonlasten gelijk blijven.

WoCom wijst slechts zeer beperkt woningen met een huurprijs onder € 666 toe aan

Juiste voorlichting was bij zo’n omvangrijk project erg belangrijk, zodat de

woningzoekenden met een inkomen hoger dan € 43.000. Zo voldoet woCom aan de

bewoners weloverwogen de juiste keuzes konden maken over de verande-

Interesse in het klantenpanel?

Maar tijdens huisbezoeken kwam naar voren dat de meeste bewoners dik

nieuwe wetgeving.

ringen in hun eigen woning. Ondanks dat de bewoners blij waren met deze
aanpak, was de renovatie voor sommigen uiteindelijk toch een hele operatie.

Leden van het klantenpanel worden twee tot drie keer per jaar via e-mail gevraagd een

tevreden waren over het verloop van de renovatie. Dat er dan hier en daar

Prijs-kwaliteitverhouding woningen

korte vragenlijst op internet in te vullen. De vragen kunnen gaan over nieuwe produc-

wat schoonheidsfoutjes optraden vonden ze normaal, en was snel vergeten

Het landelijke woningwaarderingstelsel is leidend om de maximaal toegestane huur-

ten en diensten, woningen en woonomgeving, service en dienstverlening, woonwensen,

nadat deze probleempjes werden opgelost. Het goede contact met de uit-

prijs van een woning (inclusief verbeteringen) te berekenen. Een woning krijgt punten

onderhoud en voorgenomen beleid. Vindt u het leuk om met woCom mee te denken?

voerder en het oplossingsgericht meedenken werd als zeer positief ervaren.

voor oppervlakte, voorzieningen en energielabel en daar is een wettelijke maximale

Meld u dan aan voor het klantenpanel:

Zo kan er teruggekeken worden op een geslaagde renovatie. Zeker nu de

huur aan gekoppeld. Op basis van een foto, plattegrond en beschrijving van drie wonin-

www.wocom.nl/ik_heb_een_woning/klantenpanel

gemeente het openbaar groen heeft aangepakt. De straat kreeg meteen een

gen, gaf het klantenpanel een acceptabele huur en maximale huur. Zij hebben geen goed

ander gezicht.

beeld van de maximale huurprijs die gevraagd mag worden, de werkelijke maximale
huur is € 200 tot € 350 hoger. Wel schatten zij de prijs- en kwaliteitsverschillen tussen

de woningen onderling goed in.
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bij buurten in de tuin

De achterkant van...

Dick en Ria van Hemert - Oeffels 40, Heeze
Al 42 jaar woont de familie Van Hemert in hun huis in Heeze. Samen met hun jongste zoon, die destijds bij een tuincentrum
werkte, hebben ze deze tuin aangelegd. Met een vijver waar je (ook bij sneeuw) bijna letterlijk niet omheen kan. Maar ook
met allerlei snuisterijen om te ontdekken. Van stenen, meegebracht van vakantie, tot een kruik uit grootmoeders tijd en een
zelfgemaakt tinnen bord met bestek. Hun kleinzoon is dol op de kippen en voert ze, als hij de kans krijgt, kogelrond.
Met een beetje geluk leggen ze als dank een eitje. foto’s

scal a photogr aphy

Colofon
Bij Buurten is een uitgave van woningcorporatie woCom. Deze uitgave verschijnt
drie maal per jaar en wordt gemaakt door
en samen met medewerkers en huurders
van woCom.
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Jan van den Eijnden,

Jan Peeters, Patricia Boullart, Kyra
van Helden, Ad van Gerwen, woCom,
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Van Aalten/BeeldUit en anderen
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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 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.

