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Bij Buurten.
De zomer komt weer in de buurt!

b i j b u u r t e n in a s t e n c r a ne nd o nc k he e z e - l e e nd e he l m o nd e n s o me r e n is e e n k r a n t va n w o c o m

bij buurten nieuws

Twee organisaties, gedeelde ambities en hetzelfde streven naar kwaliteit

Woningstichting Laarbeek en
woCom willen samen verder

T oine Br os e ns ( W oning s t ich t ing L a a r be e k ) e n K e e s St r ik ( w oCom) s chudde n e l k a a r de h a nd n a he t onde r t e k e ne n va n de in t e n t ie o v e r e e nk oms t

Woningcorporatie woCom wil ook in de toekomst als sterke,

beste voor onze huurders, dat is onze drijfveer. De

woningcorporatie hoor, we blijven met twee voeten op

sociale huisvester voldoende betaalbare woningen blijven

fusie heeft een duidelijke meerwaarde, waardoor we de

de grond staan. Zo worden afspraken met huurders

bieden in haar gemeentes. “Daarom zijn we rond gaan kijken

belangen van onze klanten beter kunnen behartigen.

organisaties en gemeentes gerespecteerd. En gaan we

naar een partner, eentje die bij ons past, ons aanvult en

Samen staan we sterker en weten we meer.”

investeren in de kwaliteit van de dienstverlening; daar
hebben we onze nieuwe partner op uitgekozen.”

versterkt,” zegt woCom-directeur Kees Strik. “Die hebben
we gevonden in Woningstichting Laarbeek. Samen vormen

Klant en kwaliteit voorop

we één daadkrachtige organisatie met ruim achtduizend

Ondanks het verschil in schaalgrootte (woCom heeft

Na de goedkeuring van de zes gemeentes, drie huurders

huurwoningen in drie Helmondse wijken en 22 landelijke

6.140 woningen en 66 medewerkers, bij Woningstichting

organisaties en twee ondernemingsraden is het nu

kernen in de gemeentes Asten, Cranendonck, Heeze-Leende,

Laarbeek gaat het om 2.230 woningen en 19 medewerkers),

wachten op het akkoord van de minister. “Zodat we op

Laarbeek en Someren.”

is er opvallend weinig verschil in organisatiecultuur tussen

1 januari officieel kunnen samengaan.”

beide organisaties. Maar hoe de nieuwe organisatie er
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“We zijn twee professionele en financieel gezonde woning

precies uit komt te zien, is nog niet te zeggen. “Daar gaan

corporaties die elkaar kunnen versterken. We willen het

we nu aan werken. Maar we blijven een klantgerichte

WOCOM

Redacteuren
uit de buurt
Zoals bekend wordt Bij Buurten grotendeels
geschreven, gefotografeerd en geïllustreerd
door buurtredacteuren. Mensen zoals u, die
huren bij woCom of een huis uit een van onze
projecten hebben gekocht. Zij weten wat er
speelt, wat onze huurders belangrijk vinden
en ze hebben de beste contacten. Gewoon in
de buurt. Daar zijn we bij woCom heel blij
mee. We stellen ze voor en geven aan welke
artikelen ze hebben geschreven of wat ze
hebben gefotografeerd in deze editie.
Bennie & Kim Kouwenberg hebben een
dochter gekregen die binnenkort een speel
kameraadje krijgt: de buurvrouw is zwanger!
Fotograaf en redacteur Ad van Gerwen is zoals
gewoonlijk onze man in Asten. Daar zijn onder
andere trappen opgeknapt zodat bewoners en
bezoekers weer veilig op en neer kunnen.
Désirée Kraaij is ditmaal vooral met de
ill us t r at ie k y r a va n he l de n

camera op pad geweest, onder andere in Budel
waar flink wordt gerenoveerd.
Wie Helmond West zegt, zegt ook Jan Peeters

Het burengevoel van...
Als er een seizoen is, waarin het buurtgevoel ‘voelbaar’ is, dan is het wel de zomer. Barbecuen,
al dan niet met de hele buurt, in de tuin aan het werk en een praatje maken met buurtgenoten,
‘s avonds lekker nagenieten in de tuin... Als vanzelf maken we wat meer contact met de
buren. In deze uitgave van Bij Buurten leest u onder andere het buurtgevoel van verschil-

(zonder andere redacteuren tekort te doen).
Hij zag dat dit deel van Helmond almaar
fraaier wordt. Bijvoorbeeld door de sierlijke
krullen die de gevels aan de Berlaerstraat,
Buntstraat, Brantstraat en Rijpstraat opfleuren.

lende nieuwe redacteuren, die zich hebben aangemeld om een bijdrage te leveren aan uw
huurderskrant. Heel persoonlijke, maar daardoor ook echte ervaringen van buren en wat

Jan van den Eijnden bracht in deze uitgave

het betekent om er voor elkaar te zijn. Dat geldt zeker ook voor de vakantieperiode als de

onder andere de achtertuin van Martin Sperber

buurt op vakantie is. Blijft u thuis of gaat u later, houd dan een oogje in het zeil. De rubriek

in beeld. Een avontuurlijke tuin waarin van

‘Mijn huis en ik’ is in dit kader omgedoopt tot: ‘Mijn huis en... inbraakpreventie’, met

alles te ontdekken valt.

praktische tips om de buurt leef baar en veilig te houden. Ook het bijgesloten ‘Burenboekje’
bevat hiertoe nuttige tips. Wij wensen u alvast een heel fijne vakantieperiode toe!

Ook Jan van Bussel en Frank van Lieshout
zijn echte Helmond-kenners. Een uitgave zonder
hun bijdragen is eigenlijk niet denkbaar. Zij
doen weer verslag van wat er speelt in Helmond
en dat is nogal wat. Zo is de nieuwe spoorzone

Burenboekje bij Bij Buurten

een feit. Uiteraard waren zij bij de officiële
opening, zoals u kunt lezen.
Patricia Boullart heeft genoten van een
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Iedereen heeft te maken met buren. Boven, onder,

welverdiende vakantie en is dus helemaal

links of rechts. Dat heeft voordelen én nadelen. Het is

opgeladen om de volgende editie weer voor

levendig en gezellig. Het geeft een veilig gevoel. Een

ons de buurt in te gaan in Heeze-Leende.

nadeel kan zijn dat het soms té levendig is. Als buren
kun je elkaar helpen om de buurt en de eigen leef

Kyra van Helden maakte weer een prachtige

omgeving leefbaar en gezellig te houden. Daarom

illustratie en had een hartverwarmend

ontvangt u bij deze Bij Buurten het Burenboekje.

interview met Diel Fijen die een heel

Met dit boekje wil woCom huurders dichter bij elkaar
brengen. We geven u praktische tips om met uw
buren te communiceren als het even niet zo fijn loopt.
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Vond u geen Burenboekje bij deze uitgave van Bij
Buurten? Vraag deze dan gerust aan bij woCom of
1

praktisch systeem bedacht voor de buurt:
het Leeuwebeksysteem.
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

kijk op www.wocom.nl voor de digitale versie. We

het team van Bij Buurten versterken? Stuur dan

wensen u (én uw buren) veel woonplezier!

een mailtje naar communicatie@wocom.nl.
Kom gezellig Bij Buurten!
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bij buurten nieuws

Het Leeuwebeksysteem van Diel Fijen

Simpel en doeltreffend
in geval van nood!

T EKS T e n f o t o k y r a va n he l de n

Iedereen doet mee

maakt maandelijks een nieuwsblaadje met zin en onzin.

twee meter afstand. Maar wel met een raam er tussen,

Toen Diel een buurman op de grond zag liggen, maar

De bewoners kijken hier altijd ontzettend naar uit. Ook

waardoor we niet naar binnen konden om hulp te verlenen.”

niemand kon waarschuwen behalve de hulpdiensten,

beheert zij een ‘lief-en-leed potje’ waarvan ze een kaartje

Dat is het moment geweest waarop bij Diel Feijen het

dacht zij direct dat het ook anders moet kunnen. Zij

en een bloemetje koopt voor een buur die bijvoorbeeld in

idee opborrelde voor een contactsysteem voor de buurt

bedacht een contactsysteem wat zij het ‘Leeuwebek

het ziekenhuis belandt. “Ook als er wat te beleven is, zoals

bewoners.

systeem’ noemt. Hierin staat aangegeven wie op welk

de dakrenovaties laatst, probeer ik er voor te zorgen dat

adres woont, wat het telefoonnummer is, wie de

we er samen vrolijk onder blijven!” Alle woningen hadden

Diel Feijen is 59 jaar en woont tien jaar in de Leeuwebek

contactpersonen zijn (vaak familie), hoe zij te bereiken

dan ook een blaadje voor het raam hangen met de tekst

in Budel. In deze straat staat een tiental seniorenwoningen

zijn en wie er in geval van nood een reservesleutel heeft.

‘Het dak gaat er af!’

waar de bewoners veelal alleen wonen. Toen zij hier kwam

Alle bewoners van de seniorenwoningen hebben deze lijst

wonen, heeft ze alle buren uit de seniorenwoningen

in de meterkast opgehangen.

“We zagen onze buurman liggen op de grond op slechts

uitgenodigd op de koffie om eens kennis te komen
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Inspiratie en motivatie
Diel vertelt dat ze van veel mensen hoort dat ze ook graag

maken. Tijdens deze gezellige middag bleek al snel dat de

Betrokken buur

willen helpen en dat ze het systeem eigenlijk ook wel

ene buurvrouw van Diel de andere buurvrouw eigenlijk

Ik stelde Diel de directe vraag of er geen bewoners of

willen gebruiken. Vaak missen ze echter dat laatste zetje.

niet eens kende. Ook bleek dat de andere bewoners

contactpersonen waren die zich er ongemakkelijk bij

“Het is zo ontzettend dankbaar om te doen, ik raad het

eigenlijk best behoefte hadden aan onderling contact,

voelen. “Juist niet, alle bewoners zijn er erg blij mee,”

iedereen aan,” aldus Diel. ‘‘We hopen mede via dit artikel

maar wel een duwtje in de rug nodig hadden. Terug

onderstreept Diel. “Het is niet dat we elkaar in de gaten

bewoners in seniorenbuurten te inspireren om het

kijkend was dit het begin van een nieuwe vorm van

zitten te houden, maar we zijn er voor elkaar wanneer

‘Leeuwebeksysteem’ toe te passen in hun eigen buurt.’’

‘samen-wonen’.

nodig en dat is een ontzettende geruststelling voor zowel
de bewoners als voor de contactpersonen.” De contactlijst

Interesse? Kijk dan op www.wocom.nl/bij_buurten waar

is echter niet het enige wat Diel doet voor deze wijk. Ze

dit artikel ook is geplaatst en download het contactschema.

WOCOM

TEKS T fr ank van lieshou t en jan van bussel fo t o’S Fr ank van lieshou t

Betaalbare
woningen
die passen bij
het inkomen
De Europese Commissie heeft regels opgesteld voor
het verhuren van een sociale huurwoning. Ook de
komende jaren wil woCom voor voldoende, betaalbare
en kwalitatief goede woningen zorgen voor mensen
met lagere inkomens. Een woningcorporatie moet ten
minste 90% van de vrijkomende sociale woningen (netto
huur tot en met e 699,48) toewijzen aan huishoudens
met een verzamelinkomen tot maximaal e 34.678.
Slechts een klein deel, maximaal 10% van de nieuwe
huurwoningen, mag aan huishoudens met een hoger
inkomen worden toegewezen. Op basis van deze

Lang verwacht,
eindelijk gekomen

regels heeft woCom (met een positief advies van de

Na de sloop van de oude bebouwing rond het stationsplein

Klok. Nadat de burgemeester een tweetal prijzen had

Inkomen

in Helmond eind jaren 70 en de bouw in 1987 van het

overhandigd aan de winnaars van de beste zin voor het

Wij hechten veel waarde aan betaalbaarheid. Daarom

station van architect Paul Corbey, waren er grootste

kunstwerk Hello Future, barstte er een oorverdovend lawaai

wijzen wij woningen met de laagste huurprijzen zoveel

plannen: men wilde de bebouwing aan het Stationsplein

los. Langzaam verdween het doek van het kunstwerk en

mogelijk toe aan woningzoekenden met de laagste

door laten lopen tot over het spoor en daar een plein met

kwam niet alleen Hello Future tevoorschijn, maar ook een

inkomens. Op onze website staat een tabel die inzicht

winkels en een busstation bouwen. Ook zou er voor

kist met daarin Hans Klok. Via het publiek baande hij

geeft in de huurprijzen en het inkomen per 1 juni 2014.

bewoners van de Annawijk een Pasarelle (een overgang)

zich een weg naar het podium. Daar begon het spektakel

komen over het spoor. Helaas werden deze plannen in de

waar al die honderden toeschouwers voor waren gekomen.

ijskast gezet. Maar nu, na tientallen jaren discussiëren

Een ongelooflijk en onbegrijpelijk schouwspel in een hoog

Passend aanbod

over een spooronderdoorgang en de invulling van de

tempo met allerlei personen die verdwijnen en plots weer

WoCom wil huurders keuzevrijheid bieden. Voor

spoorzone is het er dan toch van gekomen. Bergen zand,

verschijnen. De regen leek de show te verstoren en overal

twee huudersgroepen hebben wij aanvullende toewij

tonnen beton en prachtige natuursteen zijn verwerkt in de

vlogen de paraplu’s open. Iedereen moest zich hierdoor in

zingscriteria om hen meer kans te geven. Het betreft

Nelson Mandela-tunnel: een bijzonder mooie verbinding

bochten wringen om de trucks van Hans Klok nog te kunnen

senioren (65+) en de doelgroep senioren die wel

van de Annawijk met het centrum. Ook past het fraai

volgen. Jammer, maar blijkbaar heeft de organisatie ver

zelfstandig kunnen blijven wonen, maar daarbij

gerenoveerde (en op 9 juli feestelijk geopende) gebouw De

zuimd om een meter worst naar de Clarissen te brengen

af hankelijk zijn van de zorg van een nabijgelegen

Wiegert aan de Spoorstraat nu uitstekend bij het nieuwe

waarvoor zij dan bidden voor goed weer. Zo eindigde een

zorgcentrum. Deze woningen worden via het optie

station. En hebben bewoners van de eengezinswoningen

mooie show voor veel toeschouwers in een nat pak.

model op www.wooniezie.nl aangeboden.

Bewonerskoepel) per 1 juni haar toewijzingsbeleid
vastgesteld. Daarin krijgt betaalbaarheid bijzondere
aandacht: de verhouding tussen de hoogte van de
huur en het inkomen van de woningzoekende.
De toewijzingsregels op een rijtje
Voor het toewijzen van een huurwoning geldt
het volgende:

nu vrij uitzicht op het station en de tunnel. Dit alles is
‘s avonds sprookjesachtig verlicht.

Boek Station Helmond
Over het station is overigens ook een boek verschenen met

Heeft u vragen over het toewijzingsbeleid? Kijk dan

Feestelijke ingebruikname

als titel Station Helmond, geschreven door Wim Daniëls met

op www.wocom.nl

Op 5 juni is de nieuwe spoorzone officieel in gebruik

foto’s van Chantal van den Berg. Vol trots kan ik u verklap

genomen. Tijdens het voorprogramma voor genodigden

pen dat uw buurtredacteur daar ook zijn aandeel in heeft

vulde buiten het vernieuwde Stationsplein zich met toe

gehad. Het boek is te koop in de Helmondse boekhandels.

schouwers. Zij waren in afwachting van illusionist Hans
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bij buurten in de regio

TOP-Kappers tweede tijdens
Coiffure Award 2014

T EKS T EN f o t o j a n p e e t e r s

WoCom is trots op alle huurders. Dus ook op de zakelijke

Een Nederlandse en Engelse vakjury’s bepaalden dat zij,

dat je dat beeldje mag komen halen, maar het mocht net

huurders, zoals TOP-Kappers aan de Mierloseweg in

samen met 23 andere kappers, in de finale ging strijden

niet zo zijn. Met een verschil van een paar stemmen

Helmond. Zeker als zo’n zakelijke huurder ook nog een

voor de consumer award. Op zondag 11 mei reisde

zijn we tweede geworden. Natuurlijk is dat even teleur

TOP-prestatie levert!

TOP-Kappers vol spanning naar de RAI in Amsterdam,

stellend, zo dicht bij… maar we zijn erg trots op deze

uiteraard op en top gekapt en gekleed voor het gala.

prestatie, we hebben honderden deelnemers achter ons

Onder het genot van een lekker bakje koffie sprak buurt

Mariël Slegers mocht haar moment-of-fame op de

gelaten.”

redacteur Jan Peeters met Mariël Slegers, eigenaresse van

catwalk pakken en werd onder luid applaus verwelkomd

TOP-Kappers. Aanleiding was de fantastische prestatie

door haar collega’s in de zaal. Na een aantal shows en het

Volgend jaar gaat het team zeker weer mee doen aan deze

tijdens de Coiffure Award 2014. Eind maart kreeg het

voorgerecht kwam de uitslag van de categorie waarin

wedstrijd en wie weet, gaat het ze dan lukken om een

team van TOP-Kappers te horen dat het was genomineerd

TOP-Kappers was genomineerd. “De spanning steeg tot

beeldje mee naar Helmond te nemen.

voor deze belangrijkste wedstrijd in kappersland.

een heel hoog punt,” aldus Mariël. “Je duimt en hoopt zo

Het burengevoel van...
F r a ns en A nnie V er hoe v en en H a r r ie en F r a ncien Da men
ui t Soer endonk .

Buur zijn houdt voor ons in: er voor elkaar zijn, gezelligheid met elkaar en leuk wonen
in een mooi dorp. Kortom; mooi huis, mooie mensen, mooie omgeving!

Heeft u ook een goed burengevoel? Deel uw foto met toelichting op de
facebookpagina van woCom, of mail deze naar communicatie@wocom.nl.
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T EKS T j a n p e e t e r s

Na den Hertog krijgt
ook de Ridder zijn hof
T EKS T F r a nk va n l ie s hou t f o t o ’ S j a n p e e t e r s

Buurtkamer
Houtsdonk zoekt
bestuursleden
De Buurtkamer in de prachtige groene wijk Houtsdonk
in Helmond, is een ontmoetingsplaats voor wijkbewoners.
Deze voorziening is gerealiseerd door woCom en wordt
ondersteund door welzijnsorganisatie de LEVgroep.
In de Buurtkamer komen buurtgenoten samen voor al
lerlei activiteiten. Zo konden kinderen met Pasen eieren
zoeken en komen buurtbewoners er samen om er bij
mooi weer te genieten op het groene terras. Inmiddels
wordt de Buurtkamer ook gebruikt door de plaatselijke
fysiotherapeut als locatie voor zijn zorgverlening. Deze
en andere activiteiten werken aanstekelijk op andere
wijkbewoners. Nu al is bekend dat er na de zomervakantie
meer activiteiten gaan plaatsvinden voor jonge kinderen.
Ook wordt bekeken of het mogelijk is om bepaalde
diensten vanuit de Buurtkamer aan te bieden. En zoals
bij veel van deze initiatieven drijft ook de Buurtkamer
op het enthousiasme en de inzet van vrijwilligers.
De LEVgroep gaat in opdracht van woCom werken aan
een officieel bestuur voor de Buurtkamer. Dit bestuur
gaat opereren onder de vlag van de Wijkraad Helmond
West. Het voordeel hiervan is dat de Buurtkamer onder
steuning kan krijgen bij de organisatie en financiering
van activiteiten. Het bestuur bepaalt de kaders voor de
Buurtkamer en is zelf niet betrokken bij uitvoerende
activiteiten. Mocht u interesse hebben om als bestuurslid
actief te worden, neemt u dan vrijblijvend contact op met
Steven Huijser, steven.huijser@levgroep.nl

Nadat kort van te voren een zware regenbui over het

van dit project is bereikt. Hierna begaf het gezelschap

bouwterrein aan de 3e Haagstraat in Helmond was

zich met de wethouder en de Directeur Vastgoed in een

getrokken, konden de genodigden en belangstellenden

modderige bouwput. Met een antiek bouwgereedschap

getuige zijn van de start van de nieuwbouw aan de

werd het startsein gegeven voor de bouw van Ridderhof.

Ridderhof. Hiermee zet woCom een volgende stap in de

Beide heren namen een antiek, houten heiblok ter hand

vernieuwingsplannen voor Helmond West. Op de eerste

en met dat zware gereedschap werd, zoals vroeger

werkdag in zijn derde termijn was wethouder Frans

gebruikelijk was, een paal in de grond geheid. Hiermee

Stienen op woensdag 7 mei naar de bouwplaats gekomen

was het startsein voor de eerste fase van zeventien

voor de start van dit sociale nieuwbouwproject.

huurwoningen gegeven.

TEKST EN f o t o ’ S a d va n ger w en

Tienjarig jubileum
woonzorgcentrum De Lisse in Asten
Woonzorgcentrum De Lisse in Asten levert al tien jaar
zorg- en dienstverlening aan haar bewoners en cliënten in

Op naar een toplocatie

Koop- en huurwoningen

aanleunwoningen. In de week van 13 tot en met 16 mei

Directeur Vastgoed van woCom, Paul van Rixtel,

De tweede fase bevat zes huurwoningen en tien sociale

heeft het woonzorgcentrum ruim aandacht geschonken

bedankte in zijn openingswoord alle betrokkenen en

koopwoningen. De bouwstart hiervan hangt af van de

aan haar tienjarig jubileum. Wie tijdens die dagen De

in het bijzonder de gemeente Helmond. Daarnaast

verkoop van de koopwoningen waarvan er nu al vijf zijn

Lisse passeerde zag een geweldige versiering met

herinnerde hij de aanwezigen aan de gunstige ligging

verkocht. Een koopwoning aan de Gravenstraat is er

ballonnen, vlaggetjes en spandoeken. Twee dagen lang

van Ridderhof ten opzichte van alle voorzieningen. De

vanaf e 149.000 en hiervoor krijgen kopers een ruime

konden bewoners en bezoekers zich vermaken met

op loopafstand gelegen brede school, de diverse winkels

woning met drie slaapkamers en een eigen tuin met

nostalgische spelletjes. Er werd volop met ballen gegooid

en de speeltuin. Daarna wees wethouder Stienen erop

achterom. Aan de voorzijde is vrij uitzicht op een open

naar blikken, de kop van jut had het zwaar te verduren

dat er, ondanks de lastige tijd, partners zijn gevonden

bare groenvoorziening. De netto maandlast voor deze

en de lachspiegels leverden hilarische beelden op. Op

om de ontwikkeling van Helmond West verder invulling

woningen ligt rond de e 500 en dat bedrag kan kopen

woensdag was er een jubileumlunch voor medewerkers

te geven. De wethouder gaf aan erg content te zijn met

voordeliger maken dan huren. Zeker in combinatie met

en vrijwilligers. Ze genoten naar hartenlust van frietjes

het proces waarin de aanleg van de Kasteelherenlaan en

een Starterslening van de gemeente Helmond die

en snacks die ook de fotograaf niet aan zich voorbij liet

het Goorloopgebied, samen met nieuwe woningbouw,

renteloos is. De bouwstijl van Ridderhof sluit aan bij die

gaan. De rest van de week stond in het teken van muziek en

gaan resulteren in een mooie wijk. ‘‘Helmond West

van Hertoghof en de omgeving. Kortom: het blijft de

cabaret, bijvoorbeeld in de aula waar ‘s avonds artiesten en

wordt langzaam maar zeker een toplocatie.’’ Wethouder

vertrouwde wijk, maar wel in een nieuw jasje.

muzikanten optraden. Een geslaagde viering die doet

Stienen zei graag terug te komen als het hoogste punt

www.ridderhof helmond.nl

uitkijken naar het volgende jubileum!
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Mijn huis en...

Op
vakantie?
Inbraakpreventie
Licht de buren in!

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
GAAN NIET
- de post
halen van een huurder, maar
MET
Dit maal een
bijzondere invulling van ‘Mijn huis en ik’. Geen
kijkjeweg
in detewoning
- bij verdachte situaties 112 te bellen

INBREKERS

VAKANTIE

wel een nuttige bijdrage van onze buurtredacteur Frank van Lieshout, aangevuld met praktische tips

om een kater na een fijne vakantie te voorkomen. Helaas blijkt het noodzakelijk, maar samen met uw
buren kunt ook u bijdragen aan een veilige leefomgeving. Ook voor inbraak geldt immers: voorkomen
is beter! TEKST frank van lieshout
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Houd de
achterpaden vrij!
Voorkom
onveilige situaties
In een schone en nette buurt is het fijn wonen. Paden en
opritten zonder onkruid, goede schuttingen en opgeruimde
tuinen zorgen voor een prettige uitstraling. Ook woCom
draagt een steentje bij, onder andere als het gaat om
veilige achterpaden. De afgelopen jaren zijn veel van deze
Leven in deze moderne tijd vraagt een andere instelling

muurtje staat. Deze worden vaak als opstapje gebruikt

paden door woCom verlicht en/of opnieuw bestraat. Vaak

van ons allemaal. Was het vroeger bij veel mensen en in

om over een schutting te klimmen. Als bij inbrekers

wordt ook de onkruidbestrijding door (of in opdracht van)

veel buurten als vanzelfsprekend dat je achterom kwam,

bekend is dat mensen extra alert zijn, dan blijven ze wel

woCom gedaan.

inmiddels kan dat al lang niet meer. Om je eigendommen

weg. Zo kunt u samen met uw buren een bijdrage

te beschermen, moet je tegenwoordig niet alleen de poort

leveren aan een veilige en prettige woonomgeving.

op slot houden. Nee, het vraagt om meer voorzorgen en

Desondanks komen er nog veel klachten van huurders
binnen over achterpaden. Ook bedrijven die in opdracht

ook dat blijkt soms niet voldoende te zijn. Criminelen

Veilig op vakantie

van woCom aan het werk zijn in achterpaden melden

bedenken

andermans

De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Als ú

ongewenste situaties. Denk bijvoorbeeld aan het

eigendommen te kunnen komen. Uit landelijke politie

ontspant, gaan zíj aan het werk. Het is vaak eenvoudig

hoveniersbedrijf dat bij de onkruidbestrijding niet met

mededelingen blijkt dat ze zelfs briefjes tussen kozijn

de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners

apparatuur door het achterpad kan omdat her en der

en deur plaatsen om te kunnen controleren of iemand

voor langere tijd weg zijn. Denk aan uitpuilende

afvalcontainers staan. Of de brandweer, die deze paden

langere tijd afwezig is.

brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn

gebruikt om bij een brand te komen (niet voor niets spreken

en woningen die ‘s avonds niet verlicht zijn. Het

we ook wel van: brandgangen). Om de veiligheid en

advies is dus: geef het huis een bewoonde indruk.

leefbaarheid te bevorderen, is het belangrijk dat achter

allerlei

trucjes

om

aan

Bij mij is er de afgelopen tijd al tweemaal een schrijven
van de politie in de bus gevallen over inbraken in de wijk.

paden vrij zijn van obstakels, zoals afvalcontainers en grof

Daarin staat hoe je het beste je woning kunt beveiligen

Preventietips

vuil, maar ook bijvoorbeeld van fietsen of brommers.

en dat zijn nogal wat zaken. Het zal je maar gebeuren

• Vraag uw buren om uw woning in de gaten te houden.

Omdat er achterpaden zijn die zo goed als geblokkeerd

dat je thuiskomt van een gezellig avondje uit, verjaardag of

• 	Heeft u een oprit? Vraag dan aan de buren of zij

worden, komt het voor dat bewoners via de voordeur met

etentje en dan de sleutel niet in het slot hoeft te stoppen
omdat de deur al openstaat. Zoals laatst bij een
buurtbewoner van mij: het is een regelrechte ramp en
niet alleen omdat er van alles is gestolen. Ook het hele
huis is overhoop gehaald. De inhoud van alle kasten lag

hun auto af en toe op uw oprit parkeren.
• 	Vraag een familielid om enkele dagen in uw huis
te verblijven.
• 	Breng uw kat of hond niet naar een pension, maar
regel oppas aan huis.

hun fiets naar hun achtertuin moeten. En nog erger,
rommel in achterpaden kan leiden tot ongelukken. Als
iemand gewond raakt vanwege slingerende zaken in
achterpaden die er niet thuis horen, kan de veroorzaker
van de rommel aansprakelijk worden gesteld.

verspreid over de vloeren van de kamers. Daarnaast is

• 	Heeft u planten in de vensterbank staan, laat deze

het vreselijk te moeten leven met de gedachte dat een of

dan ook tijdens uw vakantie daar staan en vraag

Ga in gesprek of neem contact op met Leef baarheid

meerdere vreemde personen in je privézaken hebben

of iemand ze water geeft.

Ergert u zich aan obstakels van anderen in het achter

zitten rommelen. Nu zullen er bij u mogelijk allerlei
gedachten door uw hoofd schieten, maar raak niet in

• 	G ebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting,
zodat de woning ‘s avonds verlicht is.

pad, spreek uw buurtgenoten er dan gerust op aan.
Bespreek op vriendelijke wijze de overlast die (vaak

paniek. Ook hier is angst de slechtste raadgever en helpt

• Laat uw post ophalen en uit het zicht leggen.

onbewust) wordt veroorzaakt. Het kan natuurlijk zijn

alleen nuchter nadenken.

• Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis achter.

dat mensen vanwege gezondheidsklachten niet in staat

• 	Zet uw fiets of brommer altijd op slot, ook als deze

zijn om bijvoorbeeld een afvalcontainer elders neer te

Ogen en oren van de politie

in de berging staat.

zetten. Help uw buren daar dan mee. Komt u er samen

Wat kunt u doen? Controleer regelmatig sloten op hun

• 	Vertel een beperkt aantal familieleden en vrienden

niet uit, dan kunt u contact opnemen met de afdeling

werking en eventuele beschadiging aan kozijnen en

wanneer en waar u met vakantie bent. Zorg ervoor

Leefbaarheid van woCom, telefoonnummer 0493 49 76 66

deuren. Laat het huis niet in het donker achter, maar

dat ze in geval van nood uw woning in kunnen.

of via info@wocom.nl.

zorg voor licht in huis. Inbrekers hebben een hekel aan

Geef ze uw reisschema door (bv. vluchtgegevens).

licht, dus vormt een buitenlamp al een hindernis. Heel

• Geef het merk, type en kenteken van uw auto door.

belangrijk is de verlichting van het achterpad. Die wordt
nog wel eens uitgeschakeld. Is de achterpadverlichting

Ook inbrekers zitten op Facebook

defect, meld dit dan bij woCom. Het belangrijkste is,

Vergeet niet dat ook inbrekers meegaan met hun

volgens de politie, een oplettende houding van buurt

tijd. Ze zien niet alleen aan uw woning of u thuis

bewoners. Samen met u, als ogen en oren van de politie,

bent, maar kennen ook de weg op internet. Ook daar

kunnen we het de criminelen knap lastig maken. Laat u

moet u dus voor waken. Maak dus geen melding op

de hond uit of wandelt u door de buurt, let dan eens op

social media als Twitter en Facebook of via een weblog

de woningen. Ziet u iets verdachts, geef dit door aan de

dat u op vakantie bent en hoe lang u wegblijft.

politie of waarschuw buurtgenoten. Loop ook eens wat

Anders maakt u het inbrekers wel heel gemakkelijk

vaker door de achterpaden om te controleren of er niet

om toe te slaan.

ergens toevallig een fiets of afvalcontainer tegen een
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Veilig op en
neer in Asten

T EKS T e n f o t o ’ s a d va n g e r w e n

Onlangs zijn alle zeven trappen van het appartementen
complex aan de Deken van Pelthof in Asten flink onder
handen genomen. Ze zijn schoongemaakt, geschuurd en de
traptreden zijn voorzien van een antisliplaag. Zo kunnen
de bewoners en bezoekers weer veilig de trap op en af.

Het burengevoel
van...
John Gör tjes ui t Hel mond

Ledenvergadering
huurdersbelangenvereniging De Vaart
Dinsdag 13 mei organiseerde huurdersbelangenvereniging

de financiën. Hierna werd een nieuwe kascontrolecom

(HBV) De Vaart in Wijkhuis Brede School Westwijzer een

missie samengesteld. John Görtjens blijft nog een jaar en

algemene ledenvergadering. Tijdens de bijeenkomst voor

Berry Smits trad toe als nieuw lid. Vervolgens werden de

alle Helmondse huurders legden het hoofdbestuur en de

jaarverslagen van de wijkgebonden Bewonerscommis

zes bewonerscommissies verantwoording af over 2013.

sies doorgenomen en voorgelezen. De vragen die niet
direct beantwoord konden worden, zullen in een volgende

Na de opening en een welkomstwoord van voorzitter

vergadering aan de orde komen. Aansluitend volgde het

Henk van Kraaij, introduceerde gespreksleider Leo Litjes

jaarverslag van De Vaart dat werd vastgesteld om tot

enkele genodigden van woCom. Directeur Vastgoed Paul

de herverkiezing van bestuursleden Henk van Kraaij,

van Rixtel informeerde over de nieuwbouwprojecten in

Cor de Koning en Berry Wijnen over te gaan. Tijdens de

Brandevoort en Helmond West. Manager Wonen Nicolette

rondvraag is ingegaan op onderhoud, Wooniezie en de

Dijkshoorn lichtte de voorgenomen fusie met Woning

parkeerproblemen in de Annawijk.

stichting Laarbeek toe. Lucien Leerssen, Teamleider
Leefbaarheid, onderstreepte het nut en de noodzaak van

Onder het toeziend oog van Leon Giessen, lid van de

het huurdersportaal Mijn woCom (zie elders in deze Bij

Raad van Commissarissen, werd de vergadering met een

Buurten). Na de pauze werd de eigenlijke ledenvergadering

dankwoord voor de aanwezigen afgesloten.

opgepakt met het goedkeuren van de notulen. Het
financieel verslag werd uitgebreid toegelicht door

Beter een goede buur dan een verre vriend, zo luidt
het gezegde. Een waarheid als een koe met zo’n fijne
buurvrouw als ik heb aan Bets. Zij bleek ook nog
eens mijn overbuurmeisje te zijn geweest, zo’n 60
jaar geleden. Hoe het toeval mensen weer bij elkaar
kan brengen! Overigens is mijn andere buur
vrouw ook een bekende uit het verleden. Als buur
help je elkaar direct als er wat is. En er is nogal
eens wat in deze haastige en technologische tijd
die voor veel ouderen niet meer bij te houden is.
Je staat elkaar bij met raad en daad, zoals het doen
van kleine technische klusjes, de cv-ketel bijvullen,
formulieren invullen, advies geven enzovoort. Bets,
op haar beurt, verrast me met heerlijke zelfge
maakte soep (ze is een voortreffelijke kok). Het is
niet zo dat we de deur bij elkaar platlopen. Wel
wisselen we dagelijks de kranten uit, wat meteen
een prima gelegenheid is om van elkaar te horen
of alles goed gaat. Kortom: een goed contact met je
buren is belangrijk voor een fijne woonomgeving.
Daar moet je wel zelf aan werken.

Heeft u ook een goed burengevoel?
Deel uw foto met toelichting op de
facebookpagina van woCom, of mail
deze naar communicatie@wocom.nl.
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penningmeester Cor de Koning. John Görtjens deed

Voor meer informatie over De Vaart kunt u kijken op

namens de kascontrolecommissie een kort verslag over

www.hbv-devaart.nl

WoCom controleert
op asbest
In woningen van woningcorporaties kan asbest voor

laten we de asbest verwijderen of afschermen door een

komen. Tot 1990 werd dit materiaal vaak toegepast.

gespecialiseerd bedrijf. Dat is veiliger en gezonder voor

Om inzicht te krijgen of en in welke mate asbest

u als bewoner.

is verwerkt in de woningen van woCom, vindt er
momenteel een grootschalig onderzoek plaats. Een

Update

gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau (RPS)

Inmiddels zijn de eerste rapporten binnen. Na de

controleert de woningen die voor 1994 gebouwd zijn op

zomervakantie zal woCom, in overleg met de huurders

asbestverdacht materiaal. Hierdoor kunnen wij beter

organisaties, de betreffende huurders nader informeren.

beoordelen welke maatregelen genomen moeten
worden. Vinden we tijdens deze controle een risicovolle

Meer informatie vindt u op www.wocom.nl

asbesttoepassing, dan informeren we de huurder en

(Ik heb een woning /Asbest).

WOCOM

Smakelijke afsluiting
renovatie Budel

Bennie en Kim

column

over wonen in de Houtse Poort

Op 1 juli 2013 startte woCom de renovatie in Budel met

op 1 juli. Deze woningen uit de jaren 60 zijn weer

een bewonersbijeenkomst. Exact 1 jaar later, op 1 juli 2014,

helemaal van deze tijd. Zo hebben ze een nieuwe voor- en

sloten de Budelse huurders, de aannemer en woCom dit

achtergevel, inclusief kozijnen, een schoorsteen, voegwerk

intensieve project af met een frietje.

en nieuwe goten.

Donderdag 19 juni werd het eerste deel van 69 gereno

Alle vernieuwingen brachten ook nog iets nieuws:

veerde woningen opgeleverd; de resterende woningen

enthousiaste huurders hebben het initiatief genomen tot

Wij waren één van de eerste kopers van een woning in de

aan de Hub. Scholtenstraat en Mgr. Zwijsenlaan volgden

het oprichten van een buurtvereniging!

Houtse Poort. Dat had natuurlijk voordelen. Zo konden we

Nieuwe buren
bijvoorbeeld nog uit veel kavels kiezen. Aan de andere kant
betekende dit wel dat we aan beide zijden nog geen buren
hadden. Dit was tijdens het klussen wel makkelijk, want er
werd niet geklaagd over geluidsoverlast. Het heeft zo’n

Bloemetjesdag in Asten

drie maanden geduurd voordat de eerste buren hun
woning betrokken. Gelukkig klikte het meteen met deze
lieve Afghaanse mensen en dat is natuurlijk altijd prettig.
Zo zijn we bij elkaar op bezoek geweest om elkaar te leren
kennen en zijn ze na de geboorte van onze dochter op

T EKS T EN f o t o ’ S a d va n g e r w e n

kraambezoek geweest. Nog een tijdje later hadden we ook
buren aan de andere kant. Ook daarmee hebben we een
prima contact en ook zij zijn op bezoek geweest om de
kleine baby te bewonderen. Je hoeft absoluut niet dagelijks
bij elkaar over de vloer te komen, maar een goed contact is
wel zo fijn. Je bent tenslotte buren.
Wat misschien ook wel leuk is om te vertellen: onze
Afghaanse buurvrouw is inmiddels ook zwanger. Over
een tijdje krijgen we er dus een leuke buurjongen of leuk
buurmeisje bij. Het is net alsof het aanstekelijk werkt:
er komen steeds meer kinderen bij in de buurt en dat
vinden wij een goede zaak.
Groetjes,
Bennie, Kim en natuurlijk Riva!
Op 9 mei was het weer Bloemetjesdag in Asten: drie bloe

met aarde en plantjes. Hoewel regen fijn is voor de

metjes halen, niets betalen! De bewoners van de Deken

bloemetjes, vonden wij het fijn om tijdens een kleine bui

van Pelthof fleuren zo hun buurt op en brengen samen een

onder de overkapping te staan. Bloemetjesdag 2014 bleek

gezellige middag door. Terwijl de bewoners genoten van

weer een leuke middag waar iedereen met tevredenheid

koffie, thee en een wafeltje vulden de leden van de

op terugkijkt.

bewonerscommissie de plantenbakken en bloempotten
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Zo herkent u woonfraude!
Nieuw beleid woCom:
opsporen, aanpakken en
waar mogelijk voorkomen

Hennepkwekers
worden uitgezet
Het kweken van hennep is bij wet verboden. Behalve dat,
leidt thuiskweken tot overlast en gevaar voor de omgeving.
Met name door brandgevaar. Daarom voert woCom een
strikt beleid als het gaat om huurders die hennep kweken
in de huurwoning. Zeker ook omdat vaak omwonenden
hiervan de dupe zijn.
Lik op stuk
Het gedoogbeleid van Nederland is niet voor iedereen
duidelijk. Gedogen betekent namelijk niet hetzelfde als

Dit jaar besteedt woCom extra aandacht aan het gericht

Woonfraude signaleren

toegestaan. In Nederland is het verboden harddrugs en

aanpakken van woonfraude. Op het kantoor in Helmond

“Ook bij woCom signaleren we woonfraude. Dit jaar zijn

softdrugs te telen, te bereiden, te verwerken, te verkopen,

schuiven we aan bij Leefbaarheidsconsulenten Birgit

wij bijgeschoold zodat we woonfraude nog beter kunnen

af te leveren, te verstrekken, te vervoeren of in bezit te

Colen en Ellen Vereijken, de kartrekkers van woonfraude

aanpakken”, vertelt Birgit Colen. “Ons doel is een

hebben. En woCom volgt hierin de wet. “WoCom is heel

binnen woCom.

eerlijke verdeling van beschikbare woonruimte in

duidelijk over haar drugsbeleid in de huurvoorwaarden.

prettige en veilige woonwijken. Voor de aanpak van

Als de politie een hennepkwekerij aantreft in een

Ellen Vereijken: “Woonfraude verstoort de woningmarkt

woonfraude werken wij samen met diverse partijen, maar

huurwoning van woCom zijn de gevolgen voor de

en heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in de

ook buurtbewoners kunnen een belangrijke bijdrage

betreffende huurders onvermijdelijk. Dan moet de

wijk. Het is vaak ook de oorzaak van onveilige woon

leveren. Signaleert u iets vreemds, spreek dan gerust uw

huurder de woning uit! Eventuele schade wordt op de

situaties. Bovendien is het een regelrechte vorm van

buurtbeheerder of wijkagent aan of meld dit bij woCom.

huurder verhaald en deze draait ook op voor de kosten van

bedrog. De afspraken in de huurovereenkomst worden

Een anonieme melding maken kan uiteraard ook. Het is

de uitzettingsprocedure,” aldus Leefbaarheidsconsulent

niet nagekomen en het is oneerlijk ten opzichte van

niet altijd even makkelijk om te bepalen of er sprake is

Tiek van Santvoort. “WoCom werkt intensief samen met

mensen die dringend op zoek zijn naar woonruimte en

van woonfraude. Ik geef een paar aanwijzingen: onder

politie, openbaar ministerie, sociale- en belastingdienst

zich wel naar de regels gedragen.”

huurders zijn bijvoorbeeld minder betrokken bij een wijk

en met de energiemaatschappijen om actief hennep

en nemen het niet altijd even nauw met de leefregels. Ze

kwekerijen en aanverwante activiteiten op te sporen.”

voelen zich minder verantwoordelijk voor hun woning

Wat is
woonfraude?

en melden geen onderhoudsgebreken. Hierdoor kan

Vijf plantjes?

verloedering van het huis en de omgeving ontstaan.”

Veel mensen denken dat “maar vijf plantjes” wel is toege
staan. Dit klopt niet. Tiek van Santvoort legt uit dat

Andere signalen voor woonfraude:

justitie niet altijd zware maatregelen neemt, maar dat

•

De hoofdhuurder is al een tijd niet gezien

het evengoed niet is toegestaan. “Als wij ze aantreffen,

•

Volle brievenbussen

bijvoorbeeld in tuinen of op balkons, dan moeten de

•

Dichte gordijnen

planten meteen worden verwijderd.”

Onrechtmatige bewoning

•

Op één adres wordt in korte tijd vaak verhuisd

• 	Door-/onderverhuur

•

Er lopen steeds andere mensen in en uit de woning

Gevaarlijk

	
Hierbij wordt een huur
woning doorverhuurd

•

Er staat veel extra huisvuil aan de straat of in de tuin

Lik-op-stukbeleid is streng, maar echt nodig: “Huurders

zonder tussenkomst van woCom. Deze huurders

•

De woning of de tuin wordt slecht onderhouden

brengen vaak veel schade toe aan woningen als zij

zouden volgens het toewijzingsbeleid niet in

•

Parkeeroverlast

hennep kweken. Bovendien is er grote kans op water

aanmerking zijn gekomen voor de woning. Dit

•

Er hangt een hennepgeur

overlast en op brand door kortsluiting. Daarnaast gaat
het kweken van hennep meestal gepaard met overlast.”

is oneerlijk ten opzichte van de vele woning
zoekenden. De onrechtmatige onderhuurder

Meld altijd tijdelijke bewoning van uw huis

WoCom wil niet dat omwonenden, veelal ook woCom-

houdt zich vaak op de achtergrond en kijkt wel

Wilt u iemand uit de brand helpen door deze persoon

huurders, worden blootgesteld aan dit soort gevaren en

uit om omwonenden tot last te zijn.

bijvoorbeeld tijdelijk in huis te nemen? Of gaat u voor

ongemakken. Daarom roept woCom u als huurder op om

Overbewoning

een bepaalde tijd naar het buitenland en komt iemand

bij een vermoeden van hennepteelt altijd een melding te

	Huurders van een woning nemen zonder toestem

op uw woning passen? Meld dit dan tijdig zodat dit

doen bij de politie. Dit kan ook anoniem via Meld

ming van woCom bewoners in huis en vragen

niet als woonfraude bestempeld kan worden. Breng

Misdaad Anoniem: 0800-7000.

hiervoor huur. Overbewoning gaat vaak samen

woCom van te voren op de hoogte en vul de formulieren

met lawaai, parkeerproblemen en extra huisvuil.

zoals ‘verzoek tot inwoning’ of ‘huisbewaardersschap’

•

Onrechtmatig gebruik

in. Deze formulieren kunt via de website van woCom

Zo herkent u een hennepkwekerij

downloaden.

Mogelijke signalen van een aanwezige hennepkwekerij

De huurwoning wordt voor een ander doel dan wonen

zijn onder andere:

gebruikt. Bijvoorbeeld als bedrijfspand, als pension,

• De gloed van felle lampen

voor drugshandel of -productie (hennepkwekerij).

• Een vreemde geur

Onrechtmatig gebruik geeft omwonenden vaak

• Warme muren of condensvorming op de ramen

hinder en een gevoel van onveiligheid.

• Geluidsoverlast van bijvoorbeeld afzuiginstallaties
• 
Stroomstoringen of schommelingen in de stroom
voorziening
• Stroomkabels op vreemde plaatsen
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Sierlijke krullen
in Helmond West
Het
burengevoel
van...
K a r in V er hei jen ui t Somer en

Loesje heeft een toepasselijke uitspraak: “Bij
mij in de straat heten we allemaal buren”.
Zo is het bij mij in de straat eigenlijk ook, want
eerlijk gezegd, weet ik niet hoe al mijn buren
precies heten. Maar op ‘Dag Buurman’ of
‘Dag Buurvrouw’ reageren ze allemaal! In mijn
straat staan huur- en koophuizen tegenover
elkaar. Regelmatig, vooral tijdens het tuinieren,
komen er gezellige gesprekken tot stand.
Gewoon de standaard mooi-weer-gesprekken,
maar soms ook over wat er leeft bij je buren. En
zo blijf je toch een beetje op de hoogte van het
‘gebeuren achter de voordeuren’. Wat ik vooral
belangrijk vind van goede buren is dat je bij
elkaar kunt aankloppen en elkaar kunt helpen.
Zo neemt mijn buurman regelmatig een
pakketje van mij aan als ik er niet ben. En ben
ik bij mijn andere buurman, toen hij even weg
was, zijn luifel gaan indraaien toen er een hele
donkere regenwolk ineens voor de zon schoof.
Elkaar helpen... elkaar opzoeken, maar juist
ook elkaar met rust laten en elkaar ook die
ruimte geven. Maar als er iets is, er wel zijn voor
elkaar. Zo hoort het ook... en mede daarom ben
ik blij met mijn buren!

Gemeente Helmond heeft de Bunstraat, de Berlaerstraat,
de Brantstraat en de Rijpstraat in Helmond West eens
flink aangepakt. Zo is onder andere de riolering vernieuwd
en is er opnieuw bestraat. Aansluitend op de herinrichting
hebben woCom en de bewoners gewerkt aan de ver
betering van de leef baarheid onder het motto: schoon,
heel en veilig. De achterpaden zijn opgeruimd en
opgeknapt en de straten zijn na het verplaatsen of
weghalen van bomen mooier en veiliger geworden. Ook
heeft woCom grond aan de gemeente overgedragen voor
extra parkeerplaatsen.
Sierlijke krullen
Als afsluitend project heeft woCom de stoep voor de
woningen wat verhoogd, zodat duidelijk is welk deel bij de
woning hoort. Zo’n stoep oogt natuurlijk anders dan een
groen voortuintje. Om toch voor verfraaiing te zorgen,

T EKSt e n f o t o ’ s j a n p e t e r s

heeft woCom elke woning voorzien van siersmeedwerk.
De sierlijke krul aan de gevel zorgt er bovendien voor dat
goed zichtbaar is welk deel van de stoep bij de woning

bewoners vrij zijn om een mooie plantenbak op hun deel

hoort. De sierkrullen zijn door woCom bekostigd als blijk

van de stoep te plaatsen. Zo verandert uiteindelijk het

van waardering naar de bewoners. Dat neemt niet weg dat

straatbeeld van Grijs naar Groen.

Heeft u ook een goed burengevoel?
Deel uw foto met toelichting op de
facebookpagina van woCom, of mail
deze naar communicatie@wocom.nl.
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bij buurten wocom

Kent u Mijn woCom al?
24 uur per dag
en 7 dagen per week
uw huurderszaken
regelen

In de vorige Bij Buurten kondigden we het aan: Mijn

Hoe werkt inloggen?

woCom. Inmiddels zijn al onze huurders per brief geïnfor

Ga naar www.wocom.nl en klik op de knop ‘inloggen

meerd over ons nieuwe huurdersportaal. Een toevoeging

huurder’. U logt de eerste keer in met de gegevens die u per

aan onze dienstverlening, die steeds verder digitaliseert.

brief van ons heeft ontvangen. Hierna kiest u zelf een

Maar uiteraard kunt u ons altijd blijven bellen en blijven

makkelijk te onthouden wachtwoord uit, dat u de volgende

schrijven.

keer weer gebruikt. Heeft u de brief met inloggegevens
niet meer? Vraag dan nieuwe gegevens aan bij ons

Via de website kon u veel zaken al digitaal afhandelen.

Klantcontactcentrum, tel. 0493 49 76 66 of info@wocom.nl

De extra voordelen van het klantenportaal zijn dat u nu uw
eigen dossier kunt inzien en zaken (zoals reparatieverzoeken

Bent u al ingelogd? Dan zijn we benieuwd naar uw eerste

indienen, huur betalen en overlast melden) binnen een ver

ervaringen. Op basis van uw suggesties zullen we het

trouwde omgeving kunt regelen. Vanaf uw eigen computer,

huurdersportaal verder ontwikkelen.

tablet of smartphone. Op het moment dat het ú schikt.

Top 5 Koop!
D iepe r s  4
H ee z e

D o r psst r aat  4 8

D e  S tappe r t  15

S o me r e n

S o me r e n

Tweekapper op ruim perceel in het centrum

Goed onderhouden en zeer rustig gelegen

van Someren

tussenwoning

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

Vraagprijs: € 149.500,- k.k.

• Perceeloppervlak: 261 m2

• Perceeloppervlak: 150 m2

• Inhoud: ca. 280 m3

• Inhoud: ca. 310 m3

• Twee-onder-1-kap-woning

• Tussenwoning

• 3 slaapkamers

• 4 slaapkamers

• Bouwjaar: ca. 1959

• Bouwjaar: ca. 1972

• Aanvaarding: in overleg  

• Aanvaarding: in overleg

Interesse of wilt u meer weten?
Casa Nostra Makelaardij
Wilhelminaplein 27-A, 5711 EL Someren
0492 49 23 97, info@casanostra.nl

Interesse of wilt u meer weten?
Casa Nostra Makelaardij
Wilhelminaplein 27-A, 5711 EL Someren
0492 49 23 97, info@casanostra.nl

H ei n S meetsst r aat  9

B r a n tst r aat  8

B u del- S C H OO T

H elm o n d

VeRrassend ruime tussenwoning!
Gelegen In de kindvriendelijke groene wijk ‘De Nieuwe Hoeven’. De ruime
woonkamer, separate keuken en badkamer zorgen voor de nodige comfort.
De woning telt maar liefst 4 slaapkamers. Supermarkt, sportschool en NSstation zijn op zeer korte afstand gelegen. Ook de uitvalswegen A67 en A2
zijn binnen vijf minuten bereikbaar.

Vraagprijs: € 165.000,- k.k.
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• Perceeloppervlak: 153 m2

Interesse of wilt u meer weten?

• Inhoud: ca. 350 m3

Makelaardij Olav Veldhuizen

• Tussenwoning

Oude Stationsstraat 8

• 4 slaapkamers

5591 JH Heeze

• Bouwjaar: ca. 1971

040 223 33 45

• Aanvaarding: in overleg  

info@makelaardijolav.nl

Veel ruimte voor weinig geld

Betaalbare woning met grote tuin

Vraagprijs: € 129.000,- k.k.

Vraagprijs: € 119.000,- k.k.

• Perceeloppervlak: ca. 150 m2

• Perceeloppervlak: ca. 290 m2

• Inhoud: ca. 350 m3

• Inhoud: ca. 260 m3

• Tussenwoning

• Hoekwoning

• 4 slaapkamers

• 2 slaapkamers

• Bouwjaar: ca. 1973

• Bouwjaar: ca. 1952

• 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

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

Voor he t actuele woninga anbod kijk t u op w w w.wooniezie.nl

WOCOM

Jaarverslag 2013:

Ieder draagt z’n
steentje bij
Woningcorporaties staan al enkele jaren in de belang

Belanghouders en de samenwerking

stelling van de politiek. Waar houden ze zich mee bezig en

Het overleg met huurders gebeurt op diverse manieren.

doen ze dat op een goede manier? In het jaarverslag over

De Bewonerskoepel, bestaande uit huurdersorganisaties

2013 laat woCom zien wat ze aan activiteiten en projecten

De Pan en De Vaart, bracht verschillende keren formeel

gedaan heeft en wat ze daarmee bereikt heeft. Hierbij de

advies uit over bijvoorbeeld huurverhoging, woning

belangrijkste thema’s op een rijtje:

verbetering, de visie van woCom op leefbaarheid en extra

Het burengevoel
van...
El s de Gr a a f ui t Budel

initiatieven om huurachterstanden te verminderen. Via
Wonen en vastgoed

het digitale klantenpanel hebben bewoners hun mening

WoCom heeft vorig jaar 480 woningen verhuurd. Dat

gegeven over thema’s, die de komende jaren belangrijk

waren 458 bestaande woningen die een nieuwe huurder

zijn. Dit zijn de thema’s die in het ondernemingsplan

hebben gekregen en 22 nieuwbouwwoningen. Deze

2014-2016 zijn opgenomen. Daarnaast zijn op kleinere

nieuwe woningen zijn opgeleverd aan de Zilveren Maan in

schaal bewoners intensief betrokken bij renovatieprojecten,

Someren en de Suurhoffstraat (Houtse Poort) in Helmond.

zoals de renovatie van seniorenwoningen in Budel.

In Heeze heeft woCom het nieuwe woonzorgcentrum
Nicasius gebouwd.

Overige partijen
Met de diverse gemeentes, waar woCom werkzaam is,

Het aantal huuropzeggingen is toegenomen. Een goed

vindt regelmatig overleg plaats op bestuursniveau en

teken, want het geeft aan dat de woningmarkt langzaam

worden prestatieafspraken gemaakt. Naast politie en

verbetert. Daarnaast zijn 64 opgezegde woningen verkocht

maatschappelijke instellingen neemt ook woCom deel aan

en heeft woCom 70 woningen gesloopt. Het aantal reacties

diverse zorg- en signaleringsteams binnen de gemeentes.

van woningzoekenden op een vrijkomende woning was

Bewoners die extra zorg nodig hebben, worden zo beter

gemiddeld 56. Dit verschilt erg per gemeente. Dit gemid

geholpen.

Lenie, zo heet mijn buurvrouw. We wonen al vanaf
het begin naast elkaar. Lenie is een geweldig mens,
waarop je altijd een beroep kunt doen. Ze geeft de
planten water, haalt de post, leent haar auto uit en
nog veel meer echte burenhulp. Een betere buur kun
je je niet wensen. Bedankt Lenie!

Heeft u ook een goed burengevoel?
Deel uw foto met toelichting op de
facebookpagina van woCom, of mail
deze naar communicatie@wocom.nl.

delde is lager dan vorig jaar, wat nogmaals aangeeft dat de
woningmarkt verbetert: de druk wordt wat minder.

Financiën
WoCom wil een gezond evenwicht tussen de inkomsten

WoCom gaf vorig jaar bijna 8 miljoen uit aan onderhoud

en de uitgaven, om ook in de toekomst de woningen te

om het woningbezit op een goede kwaliteit te houden. Dit

kunnen blijven onderhouden en verhuren. De uitgaven

is besteed aan reparatieverzoeken, planmatig onderhoud,

zijn in 2013 flink toegenomen door de verhuurdersheffing

zoals schilderen en het vervangen van cv-ketels, en aan

en de saneringsheffing. Er is echter ook flink bezuinigd op

groot onderhoud, zoals in Budel-Schoot en Helmond.

organisatiekosten en bedrijfsvoering. Mede door de verkoop
van een aantal huurwoningen, had woCom een positief

Wonen en leef baarheid

resultaat in 2013, dus meer inkomsten dan uitgaven.

Het wordt
weer Burendag
Zaterdag 27 september is het weer zover, het

WoCom neemt initiatieven om de leefbaarheid, daar waar
dat nodig is, te verbeteren. De nadruk ligt hierbij op het

Dienstverlening

jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je

schoon, heel en veilig houden van de directe woonomgeving.

De kantoren in Someren en Helmond zijn sinds september

buren en voor de buurt: Burendag. Een dag van

Dit kan woCom niet alleen. Daarom pakt woCom samen

enkel ’s morgens geopend en ‘s middags alleen nog maar op

gezellig samenzijn waarop veel mensen iets goeds

met bewoners en vaak ook samenwerkingspartners, zoals

afspraak. In het najaar is de telefonische bereikbaarheid

doen voor elkaar en voor de buurt. In 2006 vierde

gemeente en maatschappelijke instellingen, uiteenlopende

gemeten en die scoorde goed, 88% van de telefoontjes

Nederland voor het eerst Burendag. Inmiddels is

projecten op.

wordt binnen 30 seconden opgenomen. De digitale dienst

deze dag uitgegroeid tot een landelijk begrip dat in

verlening is uitgebreid door de voorbereiding van het

het teken staat van het bevorderen van contact

In 2013 was er extra aandacht voor huurachterstanden en

huurdersportaal ‘Mijn woCom’ dat in het voorjaar van

tussen buren. Zo vierden in 2013 ruim 1,5 miljoen

incasso. Onder andere door de economische crisis hebben

2014 stapsgewijs is ingevoerd.

mensen Burendag. In het hele land zijn duizenden
ideeën uitgevoerd om de buurt nog leuker en gezel

meer huurders betaalproblemen. Door huisbezoeken en
het snel inschakelen van hulp bij betalingsproblemen, is

Tot slot

liger te maken. Van kunstwerken tot houten banken

de totale huurachterstand in 2013 afgenomen ten opzichte

WoCom sloot 2013 af met een positief financieel resultaat,

en van buurtmoestuintjes tot straatspeeldagen.

van het jaar daarvoor. Deze ‘extra aandacht’ is geslaagd en

een nieuw ondernemingsplan en een mogelijke samenwer

zal ook in 2014 worden voortgezet.

king met Woningstichting Laarbeek in zicht. We hebben

Aanvragen bijdrage

daarmee een steentje bijgedragen aan de volkshuisvesting

Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren

De registratie van meldingen van overlast en sociaal beheer

in het werkgebied: het verhuren, onderhouden en bouwen

Burendag omdat buurten leuker, socialer en veiliger

is in 2013 sterk verbeterd. In totaal zijn er 218 meldingen

van goede betaalbare huurwoningen. Nu, maar ook in

worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen

door de afdeling Leef baarheid behandeld, waarvan de

de toekomst.

inzetten voor hun buurt. Meer weten, of zelf mee
doen? Kijk dan op www.burendag.nl voor meer

meeste betrekking hadden op slecht onderhoud van tuinen,
geluidsoverlast en onrechtmatige bewoning.

Wilt u het totale jaarverslag lezen?

informatie en het aanvragen van een bijdrage van

Kijk dan op www.wocom.nl

het Oranjefonds.
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b i j b u u r t e n IN DE TUIN

Belangrijke gegevens
Kijk voor de meest actuele gegevens op
www.wocom.nl (rubriek: ik heb een woning)

De achterkant van...

Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u 24 uur per dag
melden via het telefoonnummer van het
Klantcontactcentrum 0493 49 76 66 of
via www.wocom.nl.

Martin Sperber - Kruiseik 33 Heeze
Martin woont sinds acht jaar met veel plezier in zijn huidige woning aan de Kruiseik in Heeze. Alleen zou wat meer daglicht in huis
wel prettig zijn. Daarom is hij een echt buitenmens en is hij vaak te vinden in zijn avontuurlijke tuin. Daar laat hij ons onder andere zijn
vijver zien met daarin koikarpers en meervallen, die gescheiden van elkaar rondzwemmen. Martin is in het dagelijks leven werkzaam bij
Post NL in Eindhoven. In zijn vrije tijd mag hij graag een toertje maken op zijn klassieke motor, een Honda uit 1978. In de tuin van Martin is
meer te zien van zijn voorliefde voor motoren. Diverse reclameborden sieren de schuttingen, waaronder een van het motormerk Sperber:
de achternaam van Martin. Ook blijkt er bier te bestaan van het merk Sperber, zoals we aan een krat zien die in de tuin staat. En heel
toepasselijk is het bordje ‘verboden te vissen’. Zo is er genoeg te ontdekken aan de achterkant van de Kruiseik in Heeze!
t e k s t e n F o t o ’ s J a n va n de n e i jnde n

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
Glaszetter
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, Patricia Boullart,
Kyra van Helden, Ad van Gerwen, Désirée Kraaij, Frank
van Lieshout, 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,
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: 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.

