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Redacteuren
uit de buurt
Bennie & Kim Kouwenberg hebben er zin
in. In de winter die in aantocht is. Zij en de
andere bewoners van de Houtse Poort zijn
alweer ‘winterklaar’.

“Fusie met Woningstichting
Laarbeek weer een stapje
dichterbij”
Gemeenten en huurdersorganisaties geven groen licht

Net als diverse andere Buurtredacteuren
maakte Ad van Gerwen mooie opnames van
de Burendag 2014. U leest en ziet een kleurrijk
verslag van deze gezellige dagen in de regio.

Huurders geven
mening in
klantenpanel

Désirée Kraaij deed onder andere verslag van
de woonmarkt in Heeze-Leende en speelt de
hoofdrol in de rubriek ‘Mijn huis en ik’.
Buurthuis Sint Anna heeft de toekomst, zo
zag Jan Peeters. Ook bracht hij bijvoorbeeld
de informatiemarkt in Helmond West in beeld
en het bereiken van het hoogste punt van
Ridderhof.

Vooruitlopend op de fusie pakken woCom en
Woningstichting Laarbeek de samenwerking al
voortvarend aan. ‘Zo zijn in juni de huurders van

Na het groene licht van gemeenten en huurdersorganisaties

verlening,” laat Kees Strik weten. “Dichtbij en goed

Woningstichting Laarbeek per mail gevraagd mee

is de fusie tussen woCom en Woningstichting Laarbeek

aanspreekbaar. Via internet, aan de telefoon of in een

te doen aan het klantenpanel. Daar hebben zich

weer een stuk dichterbij gekomen. “Vanaf 1 januari willen we

gesprek aan de keukentafel.”

124 Laarbeekse huurders voor aangemeld,” zegt

één krachtige woningcorporatie zijn, met ruim achtduizend
huurwoningen in Asten, Cranendonck, Heeze-Leende,

Goed naar elkaar geluisterd

“Samen met de huurders van woCom zijn er nu om

Helmond, Laarbeek en Someren,” vertelt Kees Strik. “De

De zes gemeenten hebben inmiddels groen licht gegeven

en nabij achthonderd panelleden. Een flinke groep,

voorbereiding van de fusie gaat goed. We zijn twee woning-

voor de fusie. “De gemeenten reageerden positief. Er zijn

waar we heel blij mee zijn. Het geeft de betrokken-

corporaties die goed bij elkaar passen. Klantvriendelijk en

lokale afspraken gemaakt, waardoor we per gemeente meer

heid van de huurders goed weer. Drie tot vijf keer

met beide benen op de grond. Samen willen we beter

‘maatwerk’ gaan leveren.” Ook de drie huurdersorganisaties

per jaar vragen wij de huurders van het klanten

worden dan we nu apart zijn.”

zijn akkoord. De huurdersorganisaties hebben, ondersteund

panel een korte vragenlijst op internet in te vullen.

door de Nederlandse Woonbond, bindende afspraken met

Over de woningen, de woonomgeving, woonwensen,

Investeren in dienstverlening

de fusieorganisatie gemaakt over het huidige beleid. “En ze

voorgenomen beleid of duurzaamheid bijvoorbeeld.”

Voor de huurders en woningzoekenden van woCom

blijven belangrijk bij het vervolg,” wil Kees Strik nog graag

In december zal woCom een uitgebreid verslag met

verandert er in eerste instantie weinig. Het aanbod aan

kwijt. “We gaan zorgvuldig te werk in het fusieproces en

de resultaten van de laatste vragenlijst via de website

huurwoningen neemt alleen maar toe en de nieuwe or

willen een soepele overgang. Stap voor stap. Daar hebben

met u delen.

ganisatie blijft zichtbaar in dorp en wijk. Huurders zullen

we de huurdersorganisaties hard bij nodig, ook ná 1 januari.”

dezelfde gezichten tegenkomen als nu en de afspraken met

(zie ook pagina 4)

Ook meedoen? Meld u aan op onze website:

huurdersorganisaties en gemeentes blijven gerespecteerd.

www.wocom.nl/Ik_heb_een_woning/

“We gaan investeren in de kwaliteit van onze dienst

Klantenpanel

Leo Gruijters vertrekt na 40 jaar uit ‘zijn’ wijkje
Na bijna 40 jaar actief te zijn geweest in de volkshuisves-

rayonopzichter en nu dus mutatieopzichter. “En niet

ting gaat Leo Gruijters genieten van zijn vroegpensioen.

alleen ik en woCom zijn gegroeid. Als geboren en

Op 1 augustus 1975 trad Leo als schilder in dienst bij

getogen Helmonder heb ik ook ‘mijn’ wijkje zich zien

Woningbouwvereniging Helmond-West, de RKWBVHW,

ontw ikkelen. Tijdens de herstructurering en nieuwbouw

één van de voorlopers van het huidige woCom. Hij was

in Helmond West heb ik vooral de samenwerking met

toen 24 jaar. Nu, op 63 jarige leeftijd en werkzaam als

huurders en de vele instanties altijd als heel prettig

mutatieopzichter, kijkt Leo terug op een mooie carrière

ervaren. Het contact met al die mensen ga ik zeker

bij Helmond-West en woCom.

missen. Ik wens iedereen veel woongenot toe en bedank

De nuchtere, praktische manier van doen en zijn altijd

en het kanaal ‘de Oliemeulen’ (de huidige Annawijk), nu

aanwezige lach zijn kenmerkend voor Leo. Dit gaan we

hebben we al woningen in vijf gemeenten.” Leo is met de

zeker missen binnen de organisatie. We danken hem

woningcorporatie meegegroeid, van schilder/glaszetter

voor zijn inzet en collegialiteit en wensen Leo veel geluk

naar huismeester, van teamleider dagelijks beheer naar

in een goede gezondheid voor de verdere toekomst.

Er zijn mensen die er last van hebben, van de dagen die korter worden en de blaadjes die
vallen. Gelukkig weten de meeste van ons te genieten van het jaargetijde dat komt. Met de
feestmaanden in het verschiet en wie weet wat ijsvrij en sneeuwpret. Met andere woorden:
de ‘r’ zit weer in de maand en dus ook weer in de buurt! Aan sfeer geen gebrek de komende
tijd. Om ook nog eens voordelig het winterseizoen door te komen, leest u in deze uitgave
een aantal praktische tips om energie te besparen. En natuurlijk doen onze Buurt
redacteuren weer verslag van wat er speelde en leefde in de wijken. We kijken binnen bij
onze eigen Désirée, Buurtredacteur uit Budel-Schoot en laten u kennis maken met drie

Een tip van Jan van Bussel voor wie op de
planken wil staan. In de Helmondse Annawijk
wordt gestart met een toneelstuk over de wijk
voor en door wijkbewoners.
Vogeltjes voeren, zeker in de winter, mag
natuurlijk. Maar dan wel op de juiste tijd en
liever niet op de grond om ongewenste gasten
als ratten te voorkomen, zoals u in het artikel
van Frank van Lieshout kunt lezen.

nieuwe Buurtredacteuren. Vanzelfsprekend praten we u ook bij over het nieuws vanuit
woCom. Namens de redactie wensen wij u een sfeervolle en gezellige winterperiode!

Patricia bedankt!
redacteuren voor. Helaas nemen we ook van één Buurt
redacteur afscheid. Patricia Boullart, onze reporter
in Heeze-Leende hangt haar fotocamera aan de
wilgen, tenminste wat Bij Buurten betreft. Al vanaf
de eerste uitgave heeft zij voor ons verslag gedaan in
woord en beeld van wat er allemaal in Heeze-Leende
speelt. Wij bedanken Patricia voor haar grote inzet,
mooie foto’s en leuke artikelen en wensen haar veel

“Ik heb het woningbezit in Helmond zien groeien. Had
je eerst alleen het oude Helmond-West en over het spoor

De ‘r’ zit weer in de buurt!

In deze uitgave stellen we u vier nieuwe Buurt

ze voor de prettige samenwerking.”

Kyra van Helden ging op bezoek bij Buurt
redacteur Désirée Kraaij voor de rubriek
‘Mijn huis en ik’ en tekende uiteraard weer
voor de illustratie op deze pagina.
John Görtjes uit Helmond heeft heel wat
van de wereld gezien. Maak kennis met deze
en de andere nieuwe Buurtredacteuren in
deze editie van Bij Buurten.
Ook Karin Verheijen heeft de Burendag 2014
gefotografeerd. Als Buurtredacteur bezocht
zij dit sfeervolle evenement in Heeze-Leende.
Harrie Damen en Frans Verhoeven zijn
onze nieuwe reporters in Cranendonck, waar
een tafeltennistafel is geplaatst. Deze nieuwe
Buurtredacteuren zijn ook verantwoordelijk
voor de achterpagina.
Op pagina 10 stellen de nieuwe Buurt
redacteuren John, Karin, Harrie en Frans
zich aan u voor.

gezondheid en succes.
Nu Patricia afscheid heeft genomen, zijn we op zoek
naar Buurtredacteuren voor de regio Heeze-Leende.
Wie ons wil versterken, kan zich aanmelden via een
L e o G r ui j t e r s k r e e g in 2 008 de onde r s che iding
va n L id in de or de va n Or a n je - N a s s a u
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il l u s t r at ie k y r a va n he l de n

Nicolette Dijkshoorn, Manager Wonen bij woCom.

Voordelig de winter door? Dat kan met de
praktische tips van Jan van den Eijnden om
te besparen op energie en kosten. Ook had hij
zijn camera onder andere paraat tijdens de
woonmarkt in Heeze-Leende.

e-mail naar communicatie@wocom.nl.

Een leuk en gezellig team dat altijd versterking
kan gebruiken. Vooral uit Someren, Asten en
Heeze-Leende. In de volgende uitgave stellen we
een aantal nieuwe reacteuren voor. Wilt u ook
het team van Bij Buurten versterken? Stuur dan
een mailtje naar communicatie@wocom.nl.
Kom gezellig Bij Buurten!
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bij buurten met de huurders
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Eerste editie woonmarkt
Heeze-Leende daverend succes

WoCom vindt goed overleg met huurders belangrijk. Daardoor kunnen we beter inspelen op uw wensen en
nog klantgerichter werken. Bij woCom worden onder meer de belangen van de huurders vertegenwoordigd
door verschillende organisaties. Voor huurders uit Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en Someren is dit
Stichting Bewonersraad De Pan en voor de wijken in Helmond is dit Huurdersb elangenvereniging
De Vaart. Vanuit beide organisaties zitten huurders in de Bewonerskoepel, die direct overlegt met woCom.

Bewonersraad De Pan
is er voor u!
Someren

Bewonersraad De Pan heeft sinds kort een nieuwe website.

Heeze-Leende

de Pan

Huurders van woCom uit de gemeenten Asten, Cranen
donck, Heeze-Leende en Someren worden hierdoor nog

Afgelopen juli is de grootschalige renovatie van 69
woningen

Asten

Cranendonck

beter van informatie voorzien. Maar wat voor informatie

Eindcijfer
renovatie
Budel: 8,5
aan

de

Meierijstraat,

Peellandstraat,

Kempenlandstraat, Hub Scholtenstraat en de Mgr.
Zwijsenlaan in Budel afgerond. WoCom weet dat de
renovatie van een woning vaak veel overlast met zich

heeft de bewonersraad eigenlijk voor u?

meebrengt. Daarom hebben alle betrokken huurders
een tevredenheidsonderzoek ontvangen. 46% van de

Wat doet De Pan?
Stichting Bewonersraad De Pan bestaat uit een ver

regelmatig nieuwsberichten geplaatst, u kunt uw mening

bewoners heeft het onderzoek ingevuld en gaf woCom

tegenwoordiging van de huurders van woCom in de

geven, informatie delen en u kunt zich aanmelden voor

als eindcijfer gemiddeld een 8,5. De informatie die

gemeenten rondom natuurgebied De Pan: Asten,

de nieuwsbrief. In Cranendonck heeft de bewonersraad

bewoners ontvingen van woCom en de aannemer,

Cranendonck, Heeze-Leende en Someren. Per gemeente

al een proef gedaan. Vicevoorzitter Jo Noten van

Bouwbedrijf Coopmans, werd als goed beoordeeld. Het

is er een aantal vrijwilligers actief in de bewonersraad.

Bewonersraad De Pan: “We hebben in Cranendonck een

gedrag van de bouwvakkers was goed tot uitstekend.

De Pan bespreekt met woCom en de betreffende

brief verspreid waarin we ons voorstellen en de huurders

Een beoordeling waar woCom zeer tevreden mee is.

gemeenten allerlei lokale beleidszaken. Ze maakt zich

vragen om zich via de website in te schrijven voor onze

sterk voor alle bewoners en heeft daarbij speciale

nieuwsbrief. Al snel waren de eerste aanmeldingen

Verbeterpunten waren er ook. Zo kan de afwikkeling

aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen,

binnen en het aantal groeit nog steeds. We hopen via dit

van kleine gebreken na de oplevering vlotter en dienen

mensen met een minimumloon en starters. Om te weten

bericht iedereen te bereiken en zoveel mogelijk aan

werkzaamheden nog dichter na elkaar gepland te

wat er speelt, zijn er bewoners uit de genoemde

meldingen te ontvangen. Door diverse ontwikkelingen

worden, zodat de steigers sneller weg kunnen. WoCom

gemeenten vertegenwoordigd in de bewonersraad.

verwachten wij dat ook huurders steeds meer zeggen-

dankt iedereen voor het invullen van het onderzoek en

schap gaan krijgen. Met onze nieuwsbrief kunnen we de

neemt ook alle andere genoemde suggesties mee bij

huurders snel over deze en andere zaken informeren.”

volgende renovatieprojecten.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief
De Pan informeert bewoners via de website en een nieuwsbrief. Op de nieuwe site www.bewonersraad-depan.nl

Meer informatie vindt u op www.hbv-devaart.nl en

vindt u als huurder snel en duidelijk informatie. Er worden

www.bewonersraad-depan.nl

‘Garantie van kwaliteit‘
Huurdersorganisaties toetsen dienstverlening vóór, tijdens en ná fusie

Wat een succes! Alle lof voor de organisatoren van de

Workshops, demonstraties en een loterij

televisieprogramma Eigen Huis & Tuin. Lodewijk vindt

Aan de Muldersweg in Someren bevindt zich een

Woonmarkt in Heeze op 11 oktober jongstleden. Een

De meer dan 30 standhouders waren een bron van

duurzaamheid en groen tuinieren heel belangrijk. Een

De gezamenlijke huurdersorganisaties van woCom en

binnenkort een ‘nulmeting’ plaats. Een onafhankelijk

woonwagenlocatie met veertien woonwagens. Alle

initiatief van de gemeente Heeze-Leende, Rabobank

informatie en inspiratie op het gebied van een huis

huis is meer dan een stapel stenen, je wilt er je eigen

Woningstichting Laarbeek hebben, ondersteund door de

bureau zal de komende maanden een onderzoek houden

standplaatsen en het merendeel van de woonwagens

Dommelstreek en woningcorporatie woCom. Er werden

hebben, huren, kopen, verkopen, verbouwen en inrichten.

plekje van maken. Rond het middaguur gaf Lodewijk

Ook zorginstellingen, de politie en brandweer presen

bezoekers adviezen en informatie over onderhoud, groen

teerden zich. Altijd goed. Ze waren zeer behulpzaam

tuinieren en het winterklaar maken van de tuin. Na een

met adviezen over veiligheid en preventieve maatregelen.

lekker broodje kroket begeleidde hij ‘s middags de work-

Nederlandse Woonbond, bindende afspraken gemaakt

onder de huurders van de twee woningcorporaties. Zij

worden verhuurd door woCom. De laatste twee jaar

zo’n 600 bezoekers verwacht. Het zullen er onget wijfeld

met de fusieorganisatie. Een van de voorwaarden is

meet de tevredenheid van de klanten over de huidige

hebben de gemeente Someren en woCom intensief con-

meer zijn geweest...

dat er uiteindelijk een meerwaarde moet zijn voor u

dienstverlening, service en bereikbaarheid. Na één jaar

tact en overleg gehad met de bewoners om de bestaande

als huurder, zoals een kwaliteitsverbetering van de

volgt er een tussentijds onderzoek en na twee jaar volgt

locatie op te knappen. De gemeente Someren zorgt voor

De eerste keer, en dan al zo’n geweldige opkomst! In

Kers op de woonmarkttaart waren de gratis workshops,

shop ‘Pompoenen snijden voor kinderen’. Geholpen door de

een extra ontsluitingsweg, het groen en parkeerruimte.

dorpshuis ’t Perron in Heeze was het gezellig druk. Bij

demonstraties en een loterij waarmee bezoekers mooie

papa’s en de mama’s tekenden de kinderen eerst gezichten

WoCom heeft inmiddels overeenstemming met dertien

binnenkomst een warm welkom met overhandiging van

woonprijzen konden winnen.

op de pompoenen om ze vervolgens uit te snijden. Dat de

Uw mening is van belang!

bewoners over de renovatie van de berging en de sanitaire

een tasje met plattegrond, leuke hebbedingetjes, een

Wat vindt u als klant van de service van uw

unit, die op elke standplaats aanwezig is. Er wordt zo

consumptiebon voor koffie, thee of iets fris en diverse

Pompoenplezier

pompoenplezier. Het was een erg geslaagde workshop

Een absoluut hoogtepunt en een echte publiekstrekker

waar enthousiaste deelnemers en toeschouwers van

bleek Lodewijk Hoekstra. U kent hem misschien van het

hebben genoten.

dienstverlening. Hier wordt de komende tijd, met de

een eindonderzoek.

huurdersorganisaties, hard aan gewerkt.
Onderzoek onder huurders
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Start renovatie
Muldersweg in Someren

U wilt er in de tussentijd natuurlijk niet op achteruit

corporatie? U heeft hier vast een mening over. Als u

snel mogelijk gestart met deze renovatie, waarbij onder

tegoedbonnen. Zo kon bijvoorbeeld elke bezoeker bij

gaan. Ook wij vinden het van belang dat de kwaliteit

door het bureau benaderd wordt, dan verzoeken wij

andere voegwerk, buitendeuren en het sanitair wordt

vertrek gratis een leuke plant meenemen.

van de dienstverlening op z’n minst gelijk blijft. Om dit

en de huurdersorganisaties, u mee te werken. Want

vervangen. Nu nog hopen dat het weer meewerkt, zodat

juist en objectief te kunnen meten en beoordelen vindt er

juist in dit geval is uw mening van belang.

alles snel opgeknapt is.

handjes een beetje ‘vies’ werden van de pulp hoorde bij het

TEKST Dé s ir é e k r a a i j EN f o t o ’ s j a n va n de n e i jnde n
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WOCOM

Drukbezochte
informatiemarkt
in Helmond West

Mijn huis en ik

Een huis als een
kunstwerk

De ontwikkelingen in Helmond West stonden woensdag
1 oktober centraal tijdens een drukbezochte informatiemarkt van de wijkraad. In wijkcentrum Westwijzer
presenteerden ruim twintig organisaties zich aan de
vele bezoekers. De stadswacht, diverse maatschappelijke
en zorginstellingen (waaronder GGD, LEVgroep en
Zorgboog), voetbalclub PVV, de wijkkrant, de speeltuin,
de basisschool en kinderopvang en ondernemers van het
Combicentrum, ze waren er allemaal. Ook de gemeente
Helmond en woCom hadden elk een kraam met
Meubels op wieltjes

woord ‘meditatie’ als ze over haar creaties spreekt. Ik

informatie over de wijkontwikkeling. Over de sloop en

Als ik bij Désirée aan de deur sta, zit zij aan haar

vraag haar wat zij graag aan anderen wil vertellen met

nieuwbouw van huizen, de aanleg van de Kasteelheren-

werktafel voor het raam, bezig aan een van haar vele

haar kunst. “Niets”, antwoordt ze luchtig. “Ik vind het

laan en het vernieuwen van straten en pleinen. WoCom

sprekende werken. Opgewekt doet ze de deur open en al

eigenlijk vooral heel leuk wat andere mensen er zelf in

startte deze avond bovendien de inschrijving voor de

snel staan er twee stoelen klaar en serveert ze op de

zien.” Haar werken zijn echte zoekplaatjes waar je uren

nieuwe huurwoningen van Ridderhof, waarvoor heel

werktafel een kopje thee en heerlijke, zelfgebakken

naar kunt kijken. “Soms vind ik zelfs dingen die ik zélf

veel belangstelling was.

cake. Maar voor ik ga zitten, wil ik eerst een rondje door

nog nooit gezien heb!”, lacht Désirée.

de kleurrijke woonkamer maken. Désirée laat duidelijk
geen kansen liggen om haar huis nog meer háár huis te

Muren als kunstwerken

maken dan het al was. Verschillende stukken zijn nog in

Toch heeft Désirée maar een paar van haar werken

bewerking. En als ze iets beu is, doet ze het gewoon weer

aan de muur hangen. “Eerst had ik mijn hele muur vol.

anders. “De meeste van mijn meubels hebben wieltjes,

Toen ik kunstkenners over de vloer kreeg, werd ik er op

zodat ik ze makkelijk ergens anders kan zetten, dat

gewezen dat de stukken niet genoeg ruimte kregen.

gebeurt namelijk nogal eens”, vertelt Désirée.

Hierdoor wist je niet waar je moest kijken.” In plaats
van kunstwerken aan de muur, heeft ze nu een
kunstwerk van haar muren gemaakt. “De binnenkant

“De binnenkant
van mijn huis zegt veel 		
over mijzelf ”
Uren turen
Ik ben op bezoek bij Désirée om haar te interviewen,
maar al snel verandert dit in een gezellig gesprek op

Désirée Kraaij zult u kennen als Buurtredacteur voor Budel-Schoot en omgeving. Voor Bij Buurten
heeft zij al heel wat artikelen geschreven en foto’s gemaakt. Wat u waarschijnlijk niet weet, is dat
Désirée ook kunstenares is. Als je haar huis in Budel-Schoot binnenkomt, wil je kijken. Kijken naar wat
er allemaal aan de muur hangt en luisteren naar de verhalen achter de inspirerende beelden. Haar huis
is dus eigenlijk een kunstwerk op zich.

basis van wederzijdse interesse. Ze vertelt me dat ze
begonnen is met het maken van kunst om te stoppen
met denken. Je kunt je echter moeilijk voorstellen dat
er niet nagedacht wordt over de complexe en aansprekende werken die Désirée met collagetechnieken en
teken- en schilderwerk maakt. Ook gebruikt ze het

van mijn huis zegt misschien wel veel over mijzelf.
Het is eigenlijk toch een soort van afspiegeling van míjn
binnenkant”, zegt Désirée. En dat is ook zo, het huis
spreekt van alle kanten over Désirée: muren die als
het ware praten...

“Soms zie ik
dingen
in mijn werk
die ik eerder
niet zag”

TEKST en foto’s Kyra van Helden

TEKST j a n p e t e r s EN f o t o ’ s john G ör tje s
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bij buurten in de regio

Geslaagde Burendag
2014 in beeld

WOCOM

Eind september was het weer Burendag. Een dag waarop
het contact tussen buurtgenoten extra aandacht kreeg
en gevierd werd. Waar mensen samen kwamen, gezellige
activiteiten organiseerden en natuurlijk lekker buurtten.
Zo hebben op 26, 27 en 28 september buurtbewoners
in Helmond West, maar bijvoorbeeld ook in Budel en

Hoogste punt nieuwbouw
Ridderhof Helmond

Bennie en Kim

column

over wonen in de Houtse Poort

Leende, een dag lang het buurtgevoel versterkt. Voor
sommige bewoners, zoals die van Overspoor in de

Helmond West groeit. Naast de Goorloopzone, straks

de gemeente de handen ineen slaan. Waar we samen met

Helmondse Annawijk was het hun eerste Burendag.

een heerlijk groen gebied, wordt er letterlijk gebouwd

de buurt het hoogste punt vieren. WoCom bouwt nieuwe

Voor andere buurten is de dag inmiddels uitgegroeid tot

aan de toekomst van deze Helmondse wijk. Dit werd op

huurwoningen en realiseert betaalbare, voor iedereen

een echte traditie. Lekker eten en drinken, attracties

feestelijke wijze gevierd op donderdag 18 september,

haalbare woningen met een lage koopprijs. Wij als

voor de kinderen, een rommelmarkt, acties voor het

toen de nieuwbouw van project Ridderhof het hoogste

gemeente zorgen voor wat extra groen, door van het

goede doel, een straatbarbecue... Er was dat laatste

punt bereikte. Wethouder Frans Stienen, Paul van Rixtel,

aangrenzende speelveld een groot plantsoen te maken,

weekend van september heel wat te doen. Maar genoeg

directeur Vastgoed bij woCom, de bouwers van Adriaans

een klein parkje in een wijk, waar mensen kunnen

hierover geschreven, de foto’s die we hebben ontvangen

en de nieuwe bewoners en buurtgenoten proostten op

spelen, ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten.”

van onze buurtredacteuren spreken voor zich!

het voorspoedige verloop van de bouw: nog geen half

Meer foto’s op www.wocom.nl en www.burendag.nl

jaar na de eerste paal liggen op zeventien huurwoningen

Ook bouw koopwoningen gestart

al daken.

Dit najaar start de bouw van de resterende zes huur
woningen. WoCom heeft bovendien besloten om te

WoCom bouwt voor iedereen!

beginnen met de bouw van de sociale koopwoningen

Wethouder Stienen werd letterlijk warm onthaald in de

die aan het plantsoen komen te liggen. Deze tien nieuwe

wijk. Onder een nazomerzonnetje bezocht hij de nieuw-

eengezinswoningen zijn interessant voor starters vanwege

bouw van woCom. “Er zijn hele mooie ontwikkelingen in

de lage koopprijs (ridderhof helmond.nl).

de stad, zoals hier in Helmond West, waarbij woCom en
TEKST EN f o t o ’ s j a n p e e t e r s

De Houtse Poort is
weer winterklaar
De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan. De blaadjes
verkleuren en vallen van de bomen. Toch gebeurt er
van alles op de Houtse Poort. Zo is er een begin gemaakt
met de aanleg van het Goorlooppark, een natuurgebied
rondom het riviertje De Loop dat heel Helmond
doorkruist. Ook zijn de werkzaamheden gestart aan de

Meedoen aan
een toneelstuk?
Annawijk het decor voor een buurtvoorstelling

Kasteelherenlaan. Deze werkzaamheden zullen wel even
gaan duren, maar dan krijg je er ook iets moois voor terug.
Verder vindt er op onze Suurhoffstraat al doorstroming
plaats. Dat dit een populaire woonwijk is, bleek wel nadat
de eerste oorspronkelijke bewoners hun huis te koop
hadden gezet. Binnen drie weken was het verkocht!

Sinds 2003 heeft de Annawijk in Helmond haar eigen

Ook onze Annawijk vierde op zaterdag 27 september

theater: het Annatheater. De voormalige kerk aan de

Burendag. In de Suurhoffstraat was er genoeg te doen.

Floreffestraat is het toneel voor voorstellingen, maar ook

Een (beeld)verslag hiervan ziet u op de pagina hiernaast.

worden er workshops en cursussen gegeven, is er een
tangoschool en een repetitieruimte voor bands en koren.

Nu op naar de winter, lekker knus voor de openhaard met

Het Annatheater heeft bovendien haar eigen toneel-

de gezellige feestdagen in aantocht. We hebben er zin in...

groep: Vreemd Beest. Deze groep, onder leiding van
Lavínia Germano en Wanda Hendrikxs, is bezig met een

Groetjes,

nieuw toneelstuk dat over de Annawijk zelf gaat. Het

Bennie, Kim en natuurlijk Riva!

wordt een voorstelling over de wijk van vroeger en nu

8

Ook onze aannemers voelen zicht betrokken bij de

met wijkbewoners van vroeger en nu. Wie wil meespelen

leefbaarheid in de wijk. Na afronding van een

of meedenken is van harte welkom. Het is de bedoeling

grootschalige renovatie van huurwoningen, schonk

dat het stuk in het voorjaar van 2015 wordt opgevoerd.

Bouwbedrijf Coopmans aan woCom een betonnen

Bent u betrokken bij de Annawijk en wilt u meer weten

tafeltennistafel. Deze is onlangs geplaatst bij

over deze buurtproductie?

basisschool St. Joan, in het ‘hart’ van Soerendonk,

Neem dan contact op met Lavínia Germano via

tegenover de patiowoningen van woCom.

0492-547573 of laviniagermano@annatheater.nl
TEKST j a n va n b u s s e l
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TEKST en fo t o’S.....

Maak kennis met onze nieuwe Buurtredacteuren

1.

Zorg dat vogels
voeren geen
staartje krijgt
Karin
Verheijen

Harrie
Damen

Frans
Verhoeven

Karin Verheijen woont alweer zo’n drie jaar samen

Harrie Damen doet als Buurtredacteur verslag van

Soerendonker Frans Verhoeven is inmiddels

met haar zoontje van vijf in Someren. “We hebben

wat er zich in de gemeente Cranendonck afspeelt.

gepensioneerd, nadat hij jarenlang in de lucht-

het hier heel goed naar onze zin. We wonen in een

Ondanks dat zijn gezondheid niet meer is wat het

vaartbranche heeft gewerkt. “Eerst voor Philips,

rustige straat, maar toch op korte afstand van het

was, zet de geboren Soerendonker zich met veel

waar ik het bedrijf vertegenwoordigde bij lucht-

dorp en de school. Verder hebben we het, net als

enthousiasme in voor Bij Buurten. Harrie, getrouwd

vaartmaatschappijen. Later ben ik overgestapt

iedereen, druk met van alles en nog wat. Ik heb me

en trotse vader en opa, is een echte vakman: “Ik

naar Chartair Luchtvracht en vervolgens naar

aangemeld als Buurtredacteur voor Bij Buurten

heb jarenlang een eigen schildersbedrijf gehad.

Panalpina in Basel, Zwitserland. Nu geniet ik van

om de lijnen tussen woCom en de huurders kort te

Een druk bestaan, waarbij ik ook nog eens 50 jaar

mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Nog steeds

houden. Bovendien vind ik het idee achter de

in een zangkoor heb gezeten. Als zanger, maar ook

ben ik vrij actief. Zo ben ik lid van de biljart- en

huurderskrant erg goed: ‘voor én door huurders’.

in het bestuur. Momenteel kun je me regelmatig

ouderenvereniging en bestuurslid van KansPlus in

Omdat dit compleet nieuw voor me is, moet dit

bij de biljartvereniging vinden. En ik ben eigenlijk

Valkenswaard. Dit is een vereniging die zich sterk

zich nog wel een beetje vormen. Maar ik laat me

pas sinds kort begonnen met computeren.” Harrie

maakt voor verstandelijk gehandicapten. Ik heb

verrassen en probeer deze uitdaging aan te gaan

ziet zijn bijdrage aan Bij Buurten ook als een

me samen met mijn buurtbewoner Harrie Damen

door mooie foto’s te maken en interessante stukjes

manier om lekker bezig te blijven. “Ik trek er

aangemeld als Buurtredacteur voor Bij Buurten.

te schrijven.”

samen met Frans Verhoeven op uit om de buurt in

Hij richt zich vooral op fotograferen, ik neem de

beeld te brengen voor de lezers van Bij Buurten.”

interviews voor mijn rekening. Samen zijn we een
goed team!”

2.

3.

1.	Ruud van Alphen geeft de
Buurtredactie tekst en uitleg
2.	De enorme rollen van zo’n
1000 kilo houtvrij papier
3.	Volledig automatisch wordt het
papier in de drukpers gevoerd
4.	Met een snelheid van zo’n 44 km/u
raast het papier door de drukpers

Veel buurtbewoners hebben iets met onze gevleugelde

5. 	Gedrukt en gevouwen worden de
kranten naar het eindstation
getransporteerd

vriendjes, de vogels. Zelf heb ik ook een voederhuisje

6.	Vers van de pers en klaar voor
transport!

kijkplezier. Doordat het voederhuisje vrij kan bewe-

in de tuin. Het hangt aan een ketting en geeft veel
gen, is het een lust om de acrobatische toeren van de
vogels te zien. En nu de ‘r’ weer in de maand zit, hangen

4.

5.

6.

er de komende tijd ook nootjes en een pot pindakaas
voor de meesjes. Ach, met een beetje voer helpen we
onze kleine vriendjes de winter te overleven. Zo kunnen we dan in het voorjaar weer genieten van gezang
en gekwetter. Maar voer de vogeltjes vroeg in de

Geboren en getogen in Helmond, maar zowat de hele wereld gezien.
John Görtjes heeft in zijn werkzame leven diverse werelddelen bezocht om

Bij Buurten is altijd op zoek naar enthousiaste Buurt

machines voor het plaatsen van smd chips op printpanelen bij klanten te

redacteuren, vooral uit de dorpen en kleinere kernen.

kunnen afzetten. “Inmiddels ben ik al weer dertien jaar gepensioneerd.

Iedereen kan zich aanmelden, ervaring of niet. Het

Sindsdien heb ik samen met mijn vrouw veel door Europa gereisd, met

belangrijkste is enthousiasme en oog voor de dingen

de caravan. Zo hebben we bijvoorbeeld de klassieke muziektour gedaan,

in de buurt. Interesse? Stuur een e-mail naar

die langs Europese steden als Wenen en Bratislava voert. Nu we in een

communicatie@wocom.nl.

morgen en niet, zoals me laatst opviel, laat in de
avond. Op een plek in de wijk was in de avonduren een
bijna compleet brood uitgestrooid. ‘s Avonds gaan
vogels echter ook rusten, na een dag op zoek te zijn
geweest naar voedsel. Als er in de nacht nog brood
achter blijft, trekt dat dieren aan die we liever niet in
ons midden hebben: ratten en muizen. Nu kunt u

appartement wonen, pakken we o.a. het vliegtuig. Dat is gewoon veel

John
Görtjes

praktischer. Koffers inpakken en wegwezen!” John, vader van twee

Heeft u een tip voor de redactie, een interessante hobby

dochters, is niet alleen Buurtredacteur voor Bij Buurten, hij zit ook in de

of een bijzondere tuin? Ook dat kunt u aan ons mailen.

redactie van de wijkkrant van Helmond West. Daarmee heeft Bij Buurten

De redactie neemt dan contact met u op en wie weet,

er dus een ervaren redacteur bij, met een voorliefde voor fotografie.

staat u in de volgende editie van Bij Buurten.

Fair Play-prijs voor team Helmond West

juli was in verschillende dagbladen te lezen dat de rat

Buurtredactie op bezoek bij
Europa’s meest moderne drukkerij

steeds meer vrij spel krijgt en zich razendsnel kan
voortplanten dankzij onze leefwijze. In het eerste
halfjaar van 2014 zijn er meer ratten gesignaleerd dan
in het hele vorig jaar. In onze regio staat Eindhoven
bovenaan met 151 ratten in het eerste halfjaar (in heel
2013 waren dat 145 exemplaren). Maar ook in andere
steden en dorpen stijgt het aantal ratten fors. Laten

Op woensdag 22 oktober bracht de Buurtredactie van Bij

enorme papierrollen, tot de kleurcorrectie op de persen,

we voorzichtig zijn met voeren van vogels. Doe het in

Buurten een bezoek aan Wegener Nieuwsdruk, de drukkerij

van het maken van de drukplaten tot en met het verpakken

kleine hoeveelheden overdag, zodat het voer ook

die elke uitgave van de huurderskrant van de persen laat

van de kranten, werkelijk alles is geautomatiseerd. “Als er

wordt opgegeten. Voer niet op de grond, maar op een

rollen. Voor onze Buurtredacteuren een verhelderend kijkje

niemand in de drukkerij is, hoeft het licht bij wijze van

plek waar ratten en muizen niet makkelijk bij kunnen.

Vrijdag 10 oktober werd de voetbalfinale gespeeld van

Als jongst deelnemende team verdienen ze een groot

achter de schermen, dat begon met een hartelijke ontvangst

spreken niet eens aan als er wordt gedrukt”, zo illustreerde

Zo helpt u onze gevleugelde vriendjes en houden we

de ‘Helmond Sport Buurt League’. De Buurt League is

compliment voor deze prestaties. Team Noord 1 werd de

door Ruud van Alphen van Wegener Nieuwsdruk. Na een

Ruud het treffend. Voor onze Buurtredacteuren ging er

ratten en muizen weg uit onze woonomgeving. Veel

opgericht om jongeren tussen de 12 en 16 jaar te laten

winnaar.

korte toelichting leidde hij ons rond door Europa’s meest

letterlijk een wereld open. Een wonderlijke, verbijsterende

winterplezier met de vogels.

sporten en om ze bij de maatschappij te betrekken. Aan

moderne drukkerij. Met een duizelingwekkende snelheid

wereld van techniek, snelheid, precisie en uiteindelijk een

dit maatschappelijke project namen maar liefst zeven

WoCom is één van de partijen die dit initiatief van JIBB,

worden hier maar liefst 80.000 kranten per uur gedrukt.

mooi product, waarvan u het resultaat nu in handen heeft.

wijken deel, waaronder ‘ons’ wijkteam van Helmond

Helmond Sport en LEVgroep mogelijk heeft gemaakt.

En waar je vroeger nog regelmatig medewerkers aan de

Namens woCom en de Buurtredactie onze dank aan Ruud

persen zag staan, is het werk vrijwel volledig overgenomen

van Alphen en Wegener Nieuwsdruk voor een bijzonder

door robotten en computers. Van het opleggen van de

interessante avond!

West. Team West ging aan de haal met de Fair Play-prijs
door hun sportieve gedrag tijdens de Buurtleague.

10

denken: ratten, waar haalt hij dat weer vandaan? In

Kijk op www.wocom.nl of Facebook voor de foto’s.

Teks t Fr ank van Lieshou t

11

bij buurten wocom

WOCOM

Wat vinden huurders
van ‘Mijn woCom’?
Wist u dat u tegenwoordig bij woCom veel zaken via

Praktisch en eenvoudig

internet kunt regelen? Op www.wocom.nl vindt u ‘Mijn

“Ik vind ‘Mijn woCom’ een prima systeem”, vertelt

woCom’. Als u hier op klikt, kunt u zich aanmelden,

mijnheer Ceelen uit Helmond. “Heel praktisch en

waarna uw persoonlijke pagina verschijnt. Daar kunt u

eenvoudig in gebruik. Ik kreeg direct antwoord op mijn

op ieder moment, dus 24 uur per dag, zeven dagen in de

melding over keukenkastjes. Binnenkort worden nieuwe

week, bijvoorbeeld een reparatieverzoek indienen, uw

keukens geplaatst, waardoor een reparatie aan de oude

facturen bekijken of uw gegevens wijzigen.

kastjes niet nodig is. Een duidelijk en snel antwoord via

Buurthuis St. Anna
heeft de toekomst!
TEKST j a n p e e t e r s

Praktische bespaartips
voor een voordelige winter

‘Mijn woCom’. Ik heb er trouwens geen enkel bezwaar
Iedere huurder van woCom heeft toegang tot ‘Mijn

tegen om om dat soort zaken via internet te regelen.

woCom’. U heeft hiervoor een brief met aanmeldgegevens

Ik heb er alleen maar plezier van. Wat mij betreft een

ontvangen en een brochure waar duidelijk in staat hoe

8 voor ‘Mijn woCom’.”

het werkt. WoCom heeft deze digitale service voor u ingevoerd om onze dienstverlening aan u te verbeteren.

Al jaren geleden probeerde de Monumenten Werkgroep
Fijne manier om dingen te regelen

Helmond het Buurthuis St. Anna op de gemeentelijke

Ook mevrouw Timmermans uit Budel maakt regelmatig

monumentenlijst te krijgen. Het markante gebouw,

Nu ook betalingen via iDeal

gebruik van ‘Mijn woCom’. Ze is erg te spreken over het

gelegen tussen woningen van woCom, dat dateert uit

Nieuw in ‘Mijn woCom’ is dat u sinds november ook

systeem. “Ik vind het een fijne manier om bepaalde

1928 vervult al generaties lang een bijzondere sociaal-

betalingen via iDeal kunt doen. Heel praktisch als bij-

dingen via ‘Mijn woCom’ te regelen, zoals een reparatie-

maatschappelijke functie in de Annawijk in Helmond.

voorbeeld een automatische incasso is teruggestort en u

verzoek. Als er sprake zou zijn van een noodgeval, dan

Jong en oud komen er samen voor allerlei activiteiten en

snel de achterstand wilt inlopen. Inmiddels maken al

pak ik de telefoon, maar verreweg de meeste vragen die

het is een thuisbasis voor verenigingen. Kortom, een echt

veel huurders gebruik van ‘Mijn woCom’. Tijd om hen

ik heb, kan ik via ‘Mijn woCom’ afhandelen. Inmiddels

´huis voor de buurt´. Onlangs heeft de Helmondse

eens te vragen naar hun ervaringen.

ben ik meer vertrouwd met het systeem, dus gebruik ik

wethouder Frans Stienen beslist dat het gebouw voor de

het automatisch ook meer. Ik geef ‘Mijn woCom een 7

toekomst wordt bewaard. Zodat ook volgende generaties

als rapportcijfer.”

kunnen genieten in dit bijzondere wijkgebouw.

Ruime voldoende
Mevrouw Van Lierop uit Someren is bekend met ‘Mijn

Nu de ‘r’ weer in de maand zit, gaat de verwarming

40 graden ook goed schoon en dat is een stuk voordeliger.

ook een alternatief en bovendien gezellig, romantisch en

woCom’, maar maakt er zelf geen gebruik van. “Mijn

Wilt u ook toegang tot ‘Mijn woCom’, maar heeft u de

weer omhoog. En daarmee ook de energierekening. Als

Zet de machine pas aan als de trommel vol is, waardoor u

warm. Hergebruik van (warm) water scheelt ook in de

man regelt dat soort zaken”, geeft ze aan. “Hij is beter

brief met uw wachtwoord niet meer? Vraag dan nieuwe

de komende winter net zo zacht is als de vorige, kunt u

minder vaak hoeft te wassen. Het is natuurlijk het goed-

portemonnee. Restwater in de waterkoker of van het

met computers dan ik. Hij logt regelmatig in op de

inloggegevens aan op info@wocom.nl of tel. 0493-497666.

met een extra trui of deken al heel wat besparen op de

koopst om uw was buiten te drogen, of binnen aan een

koken van een eitje is goed genoeg voor de plantjes of voor

website om iets door te geven. Een reparatie bij

Voor mensen die nog geen gebruik maken van ‘Mijn

stookkosten. Maar er zijn meer manieren om op energie

wasrek (besparing: gemiddeld e 70,- per jaar). Gebruikt u

de afwas. Kook met kleine pannen en gebruik een deksel

voorbeeld. Voor zover ik weet is hij er tevreden over;

woCom’ of die geen toegang tot internet hebben, blijft

kosten te besparen. Sommige liggen voor de hand, andere

een wasdroger dan is het belangrijk om de was eerst goed

voor het koken van groente of aardappelen. Hoe groter de

een ruime voldoende voor ‘Mijn woCom’. Maar zoals

woCom natuurlijk telefonisch bereikbaar.

wat minder. In dit artikel geven we u enkele tips.

te centrifugeren. Hierdoor hoeft de droger minder lang

pan, hoe meer water er in moet. En meer water kost ook

te draaien.

nog eens meer energie om op te warmen.

De vraag is of dat wel nodig is. Een graad of 18, 19 is

Bewust douchen

Makkelijk verdiend

immers ook een prima temperatuur. Als u aan het begin

Veel mensen, vooral tieners, douchen vaak en (te) lang. De

Wist u dat een huishouden in Nederland jaarlijks gemid-

van het stookseizoen die temperatuur aanhoudt, zult u

gemiddelde tijd dat iemand onder de douche staat, is bijna

deld zo’n 450 kilowattuur (zo’n e 103,-!) kwijt is aan

ik al zei, veel verstand heb ik er niet van.”
In veel huishoudens staat de thermostaat op 21 graden.

merken dat u er aan went. Wie de verwarming overdag

10 minuten. Natuurlijk is een lange warme douche heer-

apparaten die stand-by staan? Dat is elektrische energie

De werkgroep Vrijwilligers Helmond West organiseer

een jaar lang 1 graad lager zet, bespaart gemiddeld 7

lijk ontspannend, maar u spoelt letterlijk geld door het

die u kunt besparen. Veel apparatuur hoeft immers niet

de in samenwerking met woCom op 25 oktober weer

procent op stookkosten. Dat is al snel e 50,- per jaar.

putje vanwege de kosten voor energie- en waterverbruik.

stand-by te staan, maar kan gewoon worden uitgezet. Dat

een opruimactie. De voortuinen en achterpaden waren

Gordijnen dragen ook bij aan energiebesparing. Zorg wel

Wilt u bewuster douchen, dan kunt u een eierwekkertje

bespaart al snel tientallen euro’s. Zo gebruiken opladers

na een dag samen aan de slag lekker opgeruimd.

dat de radiatoren vrij blijven, zodat de warmte niet

gebruiken dat u standaard op vijf minuten instelt. Dat

van bijvoorbeeld uw tandenborstel, mobiele telefoon of

verloren gaat. De verwarming lager zetten in ruimtes

bespaart 30 liter water per keer en ongeveer e 95,- per jaar!

videocamera stroom wanneer u ze ongebruikt in het

waar u niet of nauwelijks komt, bespaart eveneens flink.

Heel praktisch is het verlagen van de douchekop tot de

stopcontact laat zitten. Om u een indruk te geven van wat

GBA heet
voortaan BRP

Dat
z elfde geldt voor het tijdig lager zetten: zet de

- voor u - laagst mogelijke stand. Hierdoor kan de tem

u kunt besparen, geven we een aantal voorbeelden:

Het GBA-uittreksel, dat de woningcorporatie van u
nodig heeft om u te koppelen aan een huurwoning, heet

tussen kozijnen en de gevel en de brievenbus.

thermostaat eerder omlaag, dus niet pas op het moment

peratuur wat naar beneden. Samen douchen kan ook

dat u thuis weggaat of gaat slapen, maar daarvoor al. Vul

besparen, net als douchen op de sportvereniging of op het

de CV-ketel regelmatig bij en ontlucht deze. En maak eens

werk als dat van toepassing is. Al met al is een besparing

een rondje door uw huis om na te gaan of er onnodig

van honderden euro’s per jaar op gas, water en elektriciteit

Energiekosten stand-by stand per jaar

warmteverlies is. Bekende plekken zijn de aansluiting

mogelijk.

• TV-apparatuur (decoders, dvd’s etc.):

e 10,- tot e 50,-

• Computers (inclusief printers etc.):

e 30,-

Meer bespaartips

• Warmhoudstand koffiezetapparaat:

e 6,- tot e 16,e 6,- tot e 10,-

voortaan BRP. Deze ‘Basisregistratie personen’ bevat
persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont

Slimmer wassen en drogen

Ook op verlichting valt heel wat te besparen. LED-lampen

• Stereoset/losse audioapparatuur:

of gewoond heeft. Hierdoor is de woningcorporatie op

Als u een redelijk moderne wasmachine heeft, is het vaak

verbruiken een fractie van de energie die andere lampen

• (Combi)magnetron of oven met display: e 6,- tot e 10,-

de hoogte van de juiste en meest actuele gegevens van

niet nodig om op 60 graden te wassen. De was wordt op

verbruiken, tot wel 70% minder. Een kaarsje aansteken is

de huurder.
TEKST j a n va n de n e i jnde n
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Bouwen zonder vergunning,
maar niet zonder goedkeuring

Goed functionerende organisatie
Onderzoek geeft woCom ruim voldoende!

Sinds 1 november zijn de regels voor vergunningvrij

aangevraagd worden bij woCom. Bij iedere verandering

bouwen aangepast. Hierdoor is het eenvoudiger geworden

aan uw huis gelden er dus ‘spelregels’. Let goed op de

om te verbouwen, bijgebouwen te plaatsen of kleine bouw-

algemene voorwaarden bij zelf aangebrachte veranderingen,

WoCom heeft in mei en juni 2014 een visitatie laten uit-

Opgave en Ambities, een 7,2 voor Presteren voor Belang-

werken aan de achterkant van uw woning neer te zetten.

die van toepassing zijn op alle woningaanpassingen. Begin

voeren. Bij een visitatie onderzoekt een onafhankelijke

houders en een 7,0 voor zowel Presteren naar Vermogen

Deze nieuwe regels geven u meer vrijheid en mogelijkheden

dus nooit zonder toestemming!

commissie of de woningcorporatie zich richt op de juiste,

als Governance (bestuur).

om te (ver)bouwen. Maar vergunningvrij bouwen betekent

lokale taken. Maar ook of de werkzaamheden van de

natuurlijk niet dat u zomaar een aanbouwtje aan uw huis

Ook woCom heeft een Facebookpagina. Daarop

corporatie daaraan bijdragen. WoCom ziet het onderzoek

Blik op de toekomst

vindt u het allerlaatste nieuws, tips en andere infor-

mag knutselen. Veel vergunningvrije, zelf aangebrachte

U kunt de algemene voorwaarden vinden op:

als een beoordeling van de koers en de uitvoering van het

Ondanks de duidelijke verbeteringen op vrijwel alle

matie over woCom en onze service. Zo buurten we

veranderingen moeten voldoen aan het bouwbesluit én

w w w.wocom.nl/Ik _heb_een_woning/Onderhoud/

nieuwe ondernemingsplan.

onderdelen van het onderzoek, is woCom er nog niet. Maar

dus ook bij via social media. ‘Like’ ons en blijf op de

de verbeterpunten vanuit de belanghebbenden en de

hoogte van wat er allemaal gebeurt in de buurt!

Top 5 Koop!
H oogertstraat  15
S omeren

Het is verplicht om eens per vier jaar een visitatie te

verbeteragenda van de commissie bieden voldoende

houden. WoCom zag het echter ook als een kans. Een kans

aanknopingspunten om de ingeslagen weg te vervolgen.

om te onderzoeken of we doen wat van een corporatie

WoCom wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft

verwacht mag worden en of we de middelen op een goede

geleverd aan de visitatie. Dank voor uw visie, compli

O svenstraat  3  

I tterestraat  3 8

manier inzetten. Zo vroeg de commissie aan belang

menten, kritische noten en verbeterpunten. Wij kunnen

B u d el- S choot

H elmon d

hebbenden, zoals de huurders
organisaties, wethouders,

ervan leren en het geeft ons het vertrouwen om onze koers

ambtenaren en bestuurders van zorginstellingen waar we

ook door te zetten in de nieuwe, gefuseerde organisatie.

mee samen werken, of woCom de goede dingen doet en
of zij vinden dat ze zorgvuldig en voldoende worden

Kijk voor het complete visitatierapport op www.wocom.nl.

betrokken bij het beleid. Ook wilden ze weten wat hun
aandachtspunten zijn bij de voorgenomen fusie met
Woningstichting Laarbeek.
Nette en zeer ruime tussenwoning!

Starterslening mogelijk. Kijk op www.svn.nl

Ruim voldoende
De visitatiecommissie vindt dat woCom ruim voldoende

Vraagprijs: € 135.000,- k.k.

Vraagprijs: € 122.500,- k.k.

• Perceeloppervlak: 144 m2

• Perceeloppervlak: 221 m2

• Inhoud: ca. 350 m3

• Inhoud: ca. 300 m3

• Tussenwoning

• Hoekwoning

• 4 slaapkamers

• 3 slaapkamers

met belanghebbenden veel beter dan vier jaar geleden. Zij

• Bouwjaar: ca. 1973

• Bouwjaar: ca. 1956

geven aan dat zij veel waardering voor woCom hebben. De

• Aanvaarding: in overleg  

• Aanvaarding: in overleg  

commisie gaf daarom over de periode van 2009 tot 2013,

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?
Broeckx-Praasterink Makelaars
Mierloseweg 3, 5700 AV Helmond
0492 54 90 55, helmond@woonplezier.nl

presteert en goed op weg is. Met verschillende acties heeft
woCom de organisatie, maatschappelijke prestaties en
financiële huishouding verbeterd. Bovendien is de relatie
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de volgende rapportcijfers: een 6,9 voor Presteren naar

G raafschap  H ornelaan  16

F ellenbeem d 3 0

B u d el

SOMEREN

Opgeknapte hoekwoning 
met grote tuin!
Gelegen dichtbij diverse voorzieningen en het centrum van Someren. De
woning is in 2014 gedeeltelijk opgeknapt en heeft een grote achter- en
zijtuin met veel privacy! Deze woning is absoluut een bezichtiging waard.

Nieuwe
publicatietijd
Wooniezie
Op de website Wooniezie.nl vindt u alle huur- en
koopwoningen in onder andere Helmond, Budel,
Someren, Leende en omliggende dorpen en
steden. Wooniezie is een samenwerking tussen
woCom, Compaen en Woonpartners.
De publicatietijd van de woningen op Wooniezie is
aangepast. Hierdoor weet u als woningzoekende bij
veel woningen sneller op welke plek u staat en waar
u aan toe bent.

Bewoners Henricushof Lierop
komen er warmpjes bij te zitten

Wat verandert er?
Tot voor kort werden woningen vijf dagen vermeld
op de website. U had ook voor iedere woning vijf
dagen de tijd om te reageren. Vanaf nu kan dit voor
iedere woning verschillend zijn. Sommige woningen

Afgelopen winter zijn er veel problemen geweest met de

aanwezig was, was positief over de verandering en blij

zullen twee dagen op de website staan, sommige drie

centrale ketel van Henricushof in Lierop. Dit senioren-

met het vooruitzicht van een nieuwe ketel. Hoewel

en weer andere vijf dagen. Vanwege het verschil in

complex met 15 woningen is aangesloten op één centrale

verwacht wordt dat het niet nodig zal zijn, ontvingen

publicatietijd per woning, is het belangrijk dat u bij

verwarming. Bij het complex horen ook nog een aantal

alle huurders een mooie fleece-deken als teken dat

de woningen op de website goed kijkt tot wanneer u

woningen die voorzien zijn van een eigen CV-ketel. Uit

woCom ze deze winter niet in de kou wil laten staan.

kunt reageren. De datum en tijd staan bij iedere

onderzoek van woCom en CV installateur Kemkens is

woning vermeld.

Binnen en buiten veel ruimte!

Rustig gelegen woning met mooie keuken.

Vraagprijs: € 148.500,- k.k.

Vraagprijs: € 169.500,- k.k.

worden. Dit betekent en grote ingreep voor Henricushof.

Tipbericht: automatische melding nieuwe

• Perceeloppervlak: 240 m2

• Perceeloppervlak: 148 m2

• Inhoud: ca. 360 m3

• Inhoud: ca. 325 m3

Tijdens de bewonersmiddag op 21 oktober heeft woCom

woningen

• Hoekwoning

• Tussenwoning

de werkzaamheden die binnenkort uitgevoerd worden

Wilt u niet iedere dag op de website kijken? Maak

• 4 slaapkamers

• 3 slaapkamers

toegelicht. Alle 15 woningen krijgen een eigen ketel en

dan gebruik van een tipbericht. U krijgt dan een

• Bouwjaar: ca. 1973

• Bouwjaar: ca. 1977

gasmeter. Dit vraagt om veel begrip van de bewoners,

e-mail wanneer er woningen op de website staan

• Aanvaarding: in overleg  

• Aanvaarding: in overleg  

gedurende vier weken wordt er geboord en worden er

die aan uw woonwensen voldoen. Aanmelden voor

nieuwe leidingen gelegd. Gelukkig hoeft de verwarming

een tipbericht kan via uw zoekprofiel bij ‘Mijn

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
Wilhelminaplein 27a, 5711 EL Someren
0493 49 23 97, info@casanostra.nl

per adres, maar één dag uit. Door een goede samen

Inschrijving’ op Wooniezie.nl.

gebleken dat de gehele installatie vervangen dient te

Vraagprijs: € 172.000,- k.k.
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Vind ons leuk!

• Perceeloppervlak: 227 m2

Interesse of wilt u meer weten?

• Inhoud: ca. 285 m3

Casa Nostra Makelaardij

• Hoekwoning

Wilhelminaplein 27a

• 3 slaapkamers

5711 EL Someren

• Bouwjaar: ca. 1965

0493 49 23 97

• Aanvaarding: in overleg

info@casanostra.nl

Voor he t actuele woninga anbod in huur en koop kijk t u op w w w.wooniezie.nl

werking en goed overleg zal de overlast zoveel mogelijk
beperkt blijven. Iedereen die op de bewonersmiddag

Kijk voor meer informatie op www.wooniezie.nl
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b i j b u u r t e n IN DE TUIN

Belangrijke gegevens

De achterkant van...
Joop van Lieshout - Poelsnip 3 Budel-Schoot
Joop en Miep van Lieshout wonen in een sfeervolle seniorenwoning in Budel-Schoot. Een rustige buurt waar iedereen elkaar groet en de
buren voor elkaar klaar staan. De tuin van Joop en Miep is niet heel groot, maar biedt alle ruimte om er ‘s zomers lekker te genieten van
het mooie weer. Ook Goldy, de labrador, kan er lekker rondkwispelen of uitrusten na een wandeling met baasje Miep. Joop is moeilijk
ter been, dus zijn vrouw laat Goldy uit. De tuin verraadt hun liefde voor Frankrijk, waar ze jarenlang hebben gewoond. Een bordje ‘Mon
Rêve’ (mijn droom) en diverse Franse kentekens zijn her en der als decoratie opgehangen. Joop was in het verleden ijshockeycoach en
heeft zelf veldhockey gespeeld. Miep is op dit moment nog actief als vrijwilligster bij gemeenschapshuis De Reinder. Beiden zijn ze lid
van de seniorenvereniging en als het weer het toelaat, stappen ze op de elektrische fiets en maken ze samen een ontspannen fietstocht.
Ze wonen er prima, daar aan de Poelsnip in Budel-Schoot.
t e k s t F r a ns v e r hoe v e n e n F o t o ’ s H a r r ie D a me n

Kijk voor de meest actuele gegevens op
www.wocom.nl (rubriek: ik heb een woning)
Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u 24 uur per dag
melden via het huurdersportaal, www.wocom.nl
of via het Klantcontactcentrum 0493 49 76 66.
CV-installatie
Asten, Cranendonck, Maarheeze, Heeze,
Helmond, Sterksel, Someren
• Kemkens installaties; 0492 54 76 85
Leende
• Verhoeven Verwarming; 040 206 41 11
Rioolonstopping
Als u lid bent van het Ontstoppingsfonds,
kunt u rechtstreeks bellen met:
Asten, Someren
• Hoebergen onderhoudsbedrijf; 0493 49 45 39
Helmond
• Adriaans riolering- en ontstoppingsbedrijf; 		
0492 66 17 47
Cranendock, Heeze, Leende
• Van der Velden; 040 241 49 63
Glasschade
Als u lid bent van het Glasfonds, kunt u
rechtstreeks bellen met:
• Van de Akker; 0492 53 64 32

Huurdersbelangen
Stichting Bewonersraad De Pan
Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en Someren
Secretaris Ramon Koevoets
www.bewonersraad-depan.nl
secretariaat@bewonersraad-depan.nl
Huurdersbelangenvereniging De Vaart
Helmond
Secretaris Hans Stienen, 0492 77 41 08
www.hbv-devaart.nl
secretariaat@hbv-devaart.nl

Colofon
Bij Buurten is een uitgave van woningc orporatie
woCom. Deze uitgave verschijnt drie maal per jaar en
wordt gemaakt door en samen met medewerkers en
huurders van woCom.
Fotografie en illustraties:
Jan van den Eijnden, Jan Peeters, Kyra van Helden,
Ad van Gerwen, Désirée Kraaij, John Görtjes,
Karin Verheijen, Harrie Damen, woCom 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,
Karin Verheijen, John Görtjes, Frans Verhoeven,
Harrie Damen, Goed Werk Communicatie en anderen
Eindredactie:
Luuk Peters, Genne van den Hurk en
Goed Werk Communicatie
Ontwikkeling en productie:
Goed Werk Communicatie, Eindhoven
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: info@wocom.nl, 0493 49 76 66
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.

