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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.
In de vorige uitgave aangekondigd: Bennie &
Kim hebben een dochter gekregen: Riva.
Namens iedereen van harte gefeliciteerd! In
de column leest u meer over het prille geluk.
Fotograaf en redacteur Ad van Gerwen doet
verslag uit Asten. Daar is de veiligheid aan de
Deken van Pelthof flink verbeterd door een
nieuwe entree.
Désirée Kraaij is onder andere in gesprek met
il l u s t r at ie k y r a va n he l de n

Beleef je buurt
TEKS t e n f o t o ’ s j a n p e e t e r s

Leefbaarheid. Echt zo’n term die je overal hoort, waar

we bij te dragen aan een gevoel van verbondenheid en

uit. “Maar ook de containeractie in Helmond, bij de

iedereen zijn eigen betekenis aan geeft. Eigenlijk betekent

bereidheid. Dat stimuleren we, want samen bereik je meer

vernieuwing van een geluidsscherm van een groot woon-

het niet meer, maar ook niet minder dan ‘geschikt om erin

dan alleen.”

complex is geen doel op zich, maar een middel om de
leefbaarheid te vergroten. Mensen komen met elkaar aan

of ermee te kunnen leven’. Leefbaarheid is leefkwaliteit.

het ondernemingsplan van woCom onder de
loep genomen: De toekomst ligt in de oorsprong.

Lekker Buiten Buurten.

Lokale initiatieven van huurders worden gewaardeerd

woCom-directeur Kees Strik. Samen hebben ze

Toen de titel van deze uitgave van Bij Buurten ter sprake kwam, was het hartje winter.
Maar tot dusver nog geen spoortje vorst, sneeuw of ander winters vertoon. Met het oog op
de verschijningsdatum en dat bijna lenteachtige gevoel van toen, kwamen we op Buiten
Buurten. Het voorjaar dient zich aan, dagen worden langer en lichter en we willen weer
naar buiten. De tuin in, naar het park, onder de mensen: letterlijk buiten buurten. Inmiddels is het voorjaar voelbaar en bestond de enige winterpret uit 24 medailles tijdens de
Olympische Winterspelen. En ook dat was uitermate goed voor onze gevoelstemperatuur!
Kortom, eigenlijk zijn we wel klaar voor de zomer. De deur uit, de straat op en lekker
buurten. Buiten Buurten!

In Helmond is Wijkhuis Brede School De Westwijzer in gebruik genomen. Een feestelijke gebeurtenis waarvan Jan Peeters kort verslag doet.
Jan van den Eijnden ging op bezoek bij Bets
Kissen in Budel. In haar nieuwe appartement
heeft zij een indrukwekkende collectie handgemaakte poppen en poppenhuizen. Ook was
hij aanwezig bij de opening van woonzorg
centrum Nicasius in Heeze.

Verse groenten?

Jan van Bussel heeft samen met Frank van

Voor woCom betekent een leefbare woonomgeving een

Jaarplan 2014

de praat en hun woning wordt opgeruimd zodat de bouw-

gezonde en gevarieerde wijk waar bewoners goed met

Elk jaar stelt woCom een nieuw plan van aanpak op.

vakkers makkelijk overal bij kunnen. Alleen het zonnetje

elkaar omgaan, zich actief voor elkaar inzetten en het

“Waar leggen we dit jaar de nadruk op? Waar zijn we nodig?

kunnen we niet regelen.”

prettig wonen vinden. Kortom een ‘gezellige buurt’ die

Juist daar willen we zichtbaar en toegankelijk zijn en waar

schoon, heel en veilig is. Buurtredacteur Jan Peeters vroeg

het niet nodig is, daar blijven we op de achtergrond. Mijn

Woonfraude en ‘een goede buur zijn’

Marion Vereijken naar woCom’s leefbare ambities voor 2014.

collega’s en ik willen makkelijk aanspreekbaar zijn voor

Die gewenste samenwerking komt ook tot uitdrukking in

bewoners. Zo weten we wat er speelt in de wijk en brengen

het ‘Beleef je buurt’ project, waarmee woCom kleinschalige

‘Goed wonen’ houdt niet op bij de voordeur. WoCom kijkt

we mensen met elkaar in contact. Met elkaar, met woCom,

initiatieven van bewoners wil stimuleren en waar nodig

verder. Enerzijds naar de directe woonomgeving en

maar ook met de bewonersorganisaties, hulpverleners en

(mede) financieren. Of de uitgave van een burenboekje.

Een smakelijk, groen en gezond intitiatief dat ook

slag. Niet alleen levert dit een smakelijk en gezond

vastgelegd. Naast het woonzorgcentrum zelf is

anderzijds naar de individuele problemen van huurders

sociaal-maatschappelijke partners waar woCom intensief

“Tsja, iedereen heeft ze… buren. Boven, onder of naast

nog eens helemaal binnen het thema Buiten

resultaat op, ook leidt het tot meer en fraaier groen in

ook het wijkhuis ‘t Perron een echte aanwinst

die net wat meer aandacht nodig hebben. “Dat gaat verder

mee samenwerkt.” Deze samenwerking met politie,

zich. Dat heeft voordelen én nadelen. Het is levendig,

Buurten past: de eetbare tuin, die woCom van harte

de buurt. Uiteindelijk wordt iedereen er dus beter van!

voor de gemeente Heeze-Leende.

dan alleen een dak boven je hoofd hebben. Het gaat ook

maatschappelijk werk, gemeente en GGZ leidt vaak tot

gezellig en geeft een veilig gevoel. Maar soms is het té

stimuleert. Onder het motto ‘Van Grijs naar Groen’

Heeft u weinig financiële middelen, maar krijgt u

over de kwaliteit van de straat, de buurt en de directe

effectieve en snelle oplossingen. Waar de leef
baarheid

levendig. Als buren kun je elkaar helpen om de buurt

wil de LEVgroep wijkbewoners in Helmond met

wel spontaan groene vingers bij de gedachte dat

Het thema Buiten Buurten heeft Kyra van

woonomgeving”, begint Marion, Senior Leefbaarheids-

achteruit gaat, vergroot woCom haar inzet en aan

leefbaar en gezellig te houden. Hoe? Dat leest u in het

minder financiële middelen ondersteunen. Het

u straks eetbare planten in uw eigen tuin kunt

Helden geïnspireerd tot een prachtige illu-

consulent bij woCom. “Iedere wijk of kern is verschillend.

wezigheid. ”Zo hebben we in Budel de bewoners van

boekje dat in de zomer op uw deurmat valt.” Dit jaar zal

gaat om een project waarbij bewoners leren om in

verbouwen? De LEVgroep, organisatie voor zorg

stratie. Net als in de vorige editie kleurt zij

Met zijn eigen dynamiek en problematiek. WoCom voelt

seniorenwoningen intensief begeleid tijdens een gigan

ook woonfraude extra aandacht krijgen. De medewerkers

hun tuin groenten te kweken: eetbare tuinen dus.

en welzijn, nodigt u van harte uit voor een

daarmee de inhoud van Bij Buurten.

zich mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in wijken

tische verbouwing van hun woningen. Veel uitleggen

van woCom worden bijgeschoold, waardoor zij hennepteelt,

Voortaan wordt het winkelen in de eigen tuin.

vrijblijvend

met veel sociale huurwoningen. Maar dat heeft alleen

wat we gaan doen, wanneer en waarom. Dat maakt het

overbewoning en onderhuur beter kunnen signaleren en

Onder deskundige begeleiding en na een cursus

kantooruren met 0492 59 89 89 of stuur een

kans van slagen als bewoners ook hun eigen verantwoor-

ongemak dat een verbouwing met zich meebrengt een

meteen kunnen aanpakken. Zodat ook u kunt zeggen: ‘Ik

tuinieren gaan deelnemers aan het project aan de

e-mail naar info@levgroep.nl.

delijkheid nemen. Door het samen op te pakken, verwachten

stuk draaglijker en het resultaat nog mooier”, legt Marion

woon hier graag!’

Maak een ‘eetbare tuin’!

Lieshout een interessant stukje geschiedenis
van Helmond opgetekend. Lees hoe een lelijk
eendje tot sieraad van de stad wordt.
Naast de historie beschrijft Frank van Lieshout
ook de verkeersproblematiek in de Annawijk.
Patricia Boullart heeft met haar camera de
omgeving van woonzorgcentrum Nicasius

informatiegesprek.

Bel

tijdens
Een leuk en gezellig team dat altijd versterking kan gebruiken. Vooral uit Someren, Asten
en Heeze-Leende. Kom gezellig Bij Buurten!
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Interview met directeur woCom

Ondernemingsplan 2014-2016

‘De toekomst
ligt in de oorsprong’

‘De toekomst ligt in
de oorsprong’
Voor de periode 2014 tot en met 2016 heeft woCom haar
strategische koers bepaald. Deze hebben we vertaald
naar een nieuw ondernemingsplan: een document vol
plannen en ambities die inspelen op de snel veranderende
omgeving. Dat tot stand is gekomen in samenwerking
met belangrijke samenwerkingspartners, de Bewonerskoepel, onze medewerkers, de Raad van Commissarissen
en het klantenpanel. Zij hebben input gegeven en meegedacht. Uiteindelijk zullen we de maatschappelijke opgave
op het gebied van wonen, maar ook op het gebied van
vergrijzing, zorg, werk en inkomen, samen moeten aanpakken. Mét partners en mét betrokken bewoners. Ieder
vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Samen hebben
we gezorgd voor een goede fundering, waarop we verder
kunnen bouwen en onze ambities kunnen realiseren. Zodat
huurders, ook in de toekomst, bij woCom gewoon goed
kunnen wonen. Daarin schuilt immers het bestaansrecht
van de corporatie. De toekomst ligt in de oorsprong.
Onze maatschappelijke ambities hebben we rond vijf
thema’s geformuleerd:

A. Mensen WoCom zorgt voor huisvesting van mensen die
zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Met nadruk
op mensen met een bescheiden inkomen, mensen die zijn
aangewezen op zorg of mensen die niet op zelfredzaamheid kunnen worden aangesproken.

B.

Vorig jaar had ik al een interview met Kees Strik, directeur

Scherpe blik op de toekomst

de wens om al deze mensen die actief zijn in onze samen

van woCom. Dit jaar mocht ik dat, in Budel, nog eens fijntjes

Voor woCom is vastgoedontwikkeling geen doel op zich,

leving op een goede manier te huisvesten.”

overdoen. Deze man staat als een huis, net zoals zijn inzicht

maar dient het altijd haar ambities op het gebied van

“We blijven zorgen
voor een veilige
woon- en leefomgeving
in onze wijken”

Wonen Goed wonen begint met een goede woning.

WoCom verhuurt, onderhoudt en bouwt sociale huur
woningen in de gemeenten Asten, Cranendonck,
Leef baarheid
Volgens de wet moeten huurders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van een corporatie. WoCom heeft dit

Heeze-Leende, Helmond en Someren.

C.

Leven ‘Goed wonen’ houdt niet op bij de voordeur.

geregeld door een klantenpanel en de huurdersbelangen-

WoCom kijkt verder. Enerzijds naar de directe woon

groeperingen geven gevraagd én ongevraagd advies. “Door

omgeving en anderzijds naar de individuele problemen

de veranderende samenleving zullen wij als corporatie

van huurders die net wat meer aandacht nodig hebben.

in ons wonen en de maatschappelijke ontwikkelingen. Zijn

wonen en leven in een wijk. Het is één van de hulpmid

Voldoende persoonlijke uitdaging

optimisme en vertrouwen om keer op keer vooruit te kijken

delen om wijken gevarieerder, gezonder en leefbaarder te

Juist in die kerntaak ligt ook de persoonlijke uitdaging

en adequaat in te spelen op alle veranderingen werken

maken. “Zo hebben wij in ons vorige ondernemingsplan,

van Kees Strik. “We zullen ook vaker de minder zelf

aanstekelijk.

dat van 2010, al aangegeven dat we meer focus en visie

redzame mensen die voorheen hun veiligheid vonden in

moesten aanbrengen richting onze oorspronkelijke

instellingen en tehuizen huisvesten. En blijven, ondanks

economische recessie en vanuit de politiek. Corporaties

we een verantwoordelijkheid, samen met onze huurders.

D. Samen werken WoCom is een klantgerichte en

Terug in de tijd

doelgroep,” zegt Kees Strik. “Die zienswijze van drie

de beperking van onze middelen, zorgen voor een veilige

wordt gevraagd hun maatschappelijke bijdrage te leveren.

Zij kunnen elkaar helpen om de buurt leefbaar en gezellig

betrouw
bare partij voor klanten en samenwerkings

Begin 1900 werd de woningwet aangenomen. Een wet die

jaar geleden sluit aan bij de recente overheidsbesluiten.

woon- en leefomgeving in onze wijken. Dit kunnen we

Niet alleen als sociale huisvester, maar ook met een forse

te houden, door bijvoorbeeld geen overlast te bezorgen

partners. Medewerkers zijn duidelijk over wat wel en niet

er mede voor gezorgd heeft dat woningbouwverenigingen

Woningcorporaties gaan terug naar de kerntaak. Het

alleen bereiken door goed samen te werken met welzijns

financiële bijdrage aan de overheidsfinanciën. We hebben

aan buren en door de wijk netjes en schoon te houden.

mogelijk is in het belang van de volkshuisvestelijke

en -stichtingen in het leven werden geroepen. In eerste

huisvesten van mensen die daar, om uiteenlopende redenen,

organisaties, zorginstanties en gemeenten. Ook de

moeten reorganiseren om te besparen op onze eigen kos-

En als er problemen zijn die niet zelf opgelost kunnen

kerntaak. Zij komen beloftes aan collega’s, klanten en

instantie om hygiëne in woningen te verbeteren en krot-

zelf minder makkelijk in kunnen voorzien, maar dan

huurder kan hierin zijn (of haar) steentje bijdragen.

ten, meer woningen moeten verkopen uit ons bestaande

worden, dan zorgt een beetje hulp van onze leefbaar-

relaties na.

wonen te voorkomen, want het gezondheidsaspect was

wél in het licht van de huidige maatschappij.” WoCom

Makkelijk zal het niet zijn, we zullen sámen mogelijk

bezit en we kunnen minder investeren. Ook zijn we bezig

heidsconsulenten - onze mensen in de wijk - vaak voor een

een grote drijfveer. Daarnaast schiep het de mogelijkheid

ziet die maatschappij veranderen naar een samenleving

heden moeten creëren om elkaar op te zoeken en samen

om het onderhoud aan de woningen efficiënter aan te

goede oplossing. Meestal lukt dit, maar het feit dat je in

aandacht blijven geven aan leefbaarheid. Daarin hebben

E.

Toekomst WoCom biedt nu én in de toekomst sociale

om degelijke huizen te bouwen voor arbeidersgezinnen.

waarin mensen worden aangesproken op hun eigen

de verantwoordelijkheid nemen om een goed leefbaar

pakken. Op dit moment bestaat er al een samenwerkings-

Nederland woont is natuurlijk niet automatisch een

huisvesting in de regio, door continu te werken aan

Eerst in grote steden, later over het hele land. En nu

verantwoordelijkheid. Een samenleving met alleen een

klimaat te houden in onze maatschappij.”

verband om kosten te besparen. Het is niet uitgesloten dat

garantie dat je hele liefdevolle buren hebt... En dat geldt

een courante vastgoedportefeuille en een goede

bouwen, verhuren en onderhouden woningcorporaties

vangnet voor degenen die echt ondersteuning nodig

woCom in de toekomst fuseert met een andere corporatie

voor iedereen!”

bedrijfsvoering.

goede woningen in nagenoeg elke stad, plaats of dorp.

hebben, onder andere op het gebied van zorg, maatschap-

Politieke ontwikkelingen

in de regio. Door onze koerskeuzes in 2010 en daaruit

In de jaren ‘90 zijn alle corporaties financieel zelfstandig

pelijke ondersteuning, arbeid en inkomen, leefbaarheid

Eind 2013 was de kogel door de kerk: corporaties moeten

volgende financiële keuzes, zijn we in staat om de

Elk thema omvat enkele concreet beschreven ambities

geworden, dus onaf hankelijk van de Rijksoverheid.

en wonen. Als woningcorporatie zorgt woCom voor sociale

verhuurdersheffing gaan betalen aan de staat. Huurders

politieke en maatschappelijke veranderingen het hoofd

die het doel voor de komende drie jaar aangeven. Daarbij

Om een sterke bedrijfseconomische positie te bereiken

woningen voor diegenen die dat nodig hebben. Dat kan op

hebben dit gemerkt in hun portemonnee door de extra

te bieden. Zo kunnen we de komende jaren schulden

beschrijven we de strategie die we inzetten om dat doel

investeerden sommige corporaties begin 21e eeuw ook

basis van een laag inkomen, zorggerelateerd, maar ook

huurverhogingen. Toch levert dit de corporaties maar een

aflossen waardoor we minder rente betalen. En zullen we,

te kunnen bereiken.

in commerciële vastgoedprojecten.

bijvoorbeeld de huisvesting van arbeidsmigranten zijn.

heel klein deel op van de totaal opgelegde verhuurders

ondanks de hoge verhuurdersheffing, betaalbare wonin-

Want woCom heeft niet alleen de verplichting, maar ook

heffing. Kees: “De druk op corporaties neemt toe, door de

gen blijven verhuren en onderhouden.”

TEKST Dé s ir é e K r a a i j

Wilt u ons ondernemingsplan lezen?
Kijkt u dan op www.wocom.nl.
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Wijkhuis Brede School
Westwijzer
Carnaval in
de Westwijzer in gebruik genomen

Wat denken huurders
van woCom?
WoCom doet regelmatig onderzoek naar hoe huurders de

Dienstverlening

organisatie zien en wat zij belangrijk vinden. Eind 2013

Dienstverlening op het gebied van duurzaamheid en

namen in totaal 301 huurders deel aan een online

het sneller én beter uitvoeren van reparatieverzoeken

In december 2009 startte de sloop van voormalig basis-

sprekend wat overlast met zich mee voor omwonenden.

enquête. De resultaten van dit onderzoek helpen woCom

zijn belangrijke richtpunten. Huurders reageren

school Providentia aan de Cortenbachstraat in Helmond.

Op voorhand is aan hen daarom een bloemetje aange

richting te geven aan haar dienstverlening en plannen,

enthousiast op het eerder of uitgebreider uitvoeren

Nu, vier jaar later, staat er op deze plek het prachtig

boden door het bouwbedrijf. Het uiteindelijke resultaat

zoals het nieuwe ondernemingsplan.

van woningonderhoud tegen betaling. Een belangrijk

nieuwe Wijkhuis Brede School Westwijzer. In dit multi-

mag er zijn: “Ik denk dat we als bewoners van de

functionele gebouw komen onderwijs, peuterspeelzaal,

Cortenbachstraat trots mogen zijn op zo’n mooi en

Meer investeren in renovatie en onderhoud

heden bij woningonderhoud. Ook investeringen in

kinderopvang, sport, ondersteuning en ontmoeting bij

kleurrijk gebouw”, zo liet een van de bewoners uit de

Volgens de huurders moet de hoogste prioriteit van

sociaal beheer moeten doorgezet worden. Zoals het

elkaar. Het intensieve bouwproces bracht vanzelf

straat weten.

woCom liggen bij renovatie en onderhoud van bestaande

voorkomen van overlast door het opstellen van regels,

huurwoningen. Hierbij spelen drie factoren een rol:

het doorgeven van signalen aan zorg- en welzijnsorga

duurzaamheid (verlaging energiekosten), veiligheid en

nisaties en het oprichten van bewonerscommissies.

het levensloop bestendig maken van woningen, zodat u

Daarnaast vindt 70% van de huurders dat woCom

als huurder zo lang mogelijk in uw eigen woning kunt

moet inspelen op huurachterstanden.

TEKST EN f o t o ’ S j a n p e e t e r s

Thuisgevoel

West organiseerde er een spetterend feest voor ouderen,
zieken, allenstaanden en genodigden. Bezoekers werden
getrakteerd op een feestelijk evenement, compleet met lekker eten en drinken, een loterij en optredens van diverse
artiesten, waaronder Jan Strik, Christel van den Dungen,
Trio Muzikaal, bandparodist Maarten de Groot en
Samantha Konings. Irma Martens van Dubbel Trubbel
praatte het carnavalsfestijn aan elkaar. Een geslaagde en
gezellige dag, zo bleek uit de vele complimenten die de
organisatie ontving. Namens Werkgroep Vrijwilligers
Helmond West wil Henk Koolen dan ook iedereen bedanken die heeft bijgedragen om van deze dag een succes te
maken, in het bijzonder de vele vrijwilligers, wethouder
De Leeuw, de artiesten en snackbar Van Hamsvoort.
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Een nieuwe mijlpaal!

Betrouwbaarheid en klantgerichtheid vinden huurders

Daarnaast komt duidelijk naar voren dat woCom niet

het belangrijkst als het gaat om de dienstverlening.

alleen in de stad, maar vooral ook nieuwe woningen

Daarbij vinden ze dat ‘professioneel’ en ‘ondernemend’

Toen we ons huis kochten was dat natuurlijk al een enorme

in dorpen moet bouwen. Het gaat om woningen voor

ook eigenschappen zijn die bij woCom passen.

mijlpaal in ons leven. Een huis kopen, doe je namelijk niet

zowel starters, gezinnen als senioren. Ook zorg

Uiteraard zijn er ook punten van kritiek. Zo is woCom

zomaar. Daar denk je heel lang over na, je wikt en je weegt

woningen in de wijken vindt men belangrijk. En de

voor slechts een klein aantal huurders zichtbaar actief

en dan neem je een besluit. En dan hoop je maar dat alles

helft van de huurders vindt dat woCom woon- in hun wijk. WoCom moet ook meer in oplossingen

goed gaat en dat je een goede beslissing hebt genomen. En

complexen moet bouwen waar jonge en oude mensen

denken als een huurder vragen of klachten heeft. Als

tot nu toe kunnen we zeggen dat we de juiste beslissing

gezamenlijk wonen. Daarbij moet er, volgens de huurders,

organisatie mag het wat transparanter: woCom moet

hebben genomen. We voelen ons als een vis in het water in

eerder sloop en wederopbouw van huurwoningen in

uitleggen welke keuzes zij maakt en waarom.

ons huis en ook in de wijk staan een hoop positieve veranderingen letterlijk voor de deur. Zo wordt er momenteel

Het merendeel van de huurders voelt zich echter ‘thuis’

gewerkt aan de doorgaande weg, de Kasteelherenlaan en

bij woCom, vertrouwt de (woon)zaken aan woCom toe

ook komt er een ecozone en dus veel groen in de wijk.

Wonen en inkomen

en zou anderen aanbevelen om bij woCom een woning

Allemaal prettige vooruitzichten dus.

Voor veel huurders is het van belang dat woCom

te huren.

bouw in uitbreidingswijken.

carnavalsstemming. De Werkgroep Vrijwilligers Helmond

over hun nieuwe koopwoning

Bouw in stad én dorpen

bestaande wijken plaatsvinden, in plaats van nieuw-

Woensdag 26 februari was de nieuwe Westwijzer al in

column

aandachtspunt is het aanbieden van keuzemogelijk

blijven wonen.

TEKST e n f o t o ’ s W e r k gr oe p V r i j w il l ige r s He l mond W e s t

Bennie en Kim

‘betaalbare’ koopwoningen biedt. De midden- (en

Daarnaast wordt de speeltuin in de straat opgeknapt

hogere) inkomens moeten echter niet genegeerd

en dat is wel handig, want onze dochter Riva Janne

worden als doelgroep, volgens het merendeel van de
huurders. Opvallend, omdat slechts 10% van de respondenten aangeeft een midden- of hoger inkomen te
hebben. Het overgrote deel geeft aan dat woning

Uw mening helpt
ons verbeteren!

Kouwenberg is op 12 februari 2014 geboren. Na het kopen
van een huis dus weer een nieuwe enorme mijlpaal in ons
leven. Eentje die onze wereld op zijn kop heeft gezet, maar
ook o zo welkom is. Op dit moment is ze een aantal weken
oud en nu al niet meer weg te denken uit ons leven. Dus we

zoekenden zelf bepalen waar zij willen wonen. De helft
van de huurders vindt dat woCom huurders met een

WoCom hecht veel waarde aan uw mening. Dit

kunnen niet wachten tot alle projecten klaar zijn in de wijk

hoger inkomen die in een goedkope woning wonen,

voorjaar starten we met online enquêtes over

zodat Riva straks lekker in een groene omgeving buiten

moet stimuleren om te verhuizen. Volgens een grote

onze dienstverlening. Huurders worden dan, via

kan spelen.

meerderheid van de huurders heeft woCom ook een

een digitaal verzoek, uitgenodigd om deel te

rol in de samenstelling van de inwoners in een

nemen aan een enquête over de gang van

Groetjes,

bepaalde wijk.

zaken bijvoorbeeld na het indienen van een

Bennie, Kim en natuurlijk Riva!

reparatieverzoek. Zo krijgen wij inzicht in onze
serviceverlening en de klanttevredenheid over
onze organisatie. Daarmee kunnen we deze
- waar nodig - verbeteren en zijn we u in de
toekomst (nog) beter van dienst.
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Babbeltrucs,
trap er niet in!

Feestelijke opening Nicasius

woCom introduceert ‘Mijn woCom’
24 uur per dag en 7 dagen per week uw huurderszaken regelen

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor:
onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie

We maken het onze huurders graag gemakkelijk. Om u nog

smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw

beter van dienst te kunnen zijn, voegen wij in april aan de

geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige
gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en
geweld. We geven u negen tips om dit te voorkomen.

1.

Zelf alles regelen vanaf uw eigen computer, tablet of smartphone?

website een huurdersportaal toe: Mijn woCom. Het be-

Zelf alles regelen vanaf uw eigen computer, tablet of

ontvangt. Hierna kiest u zelf een makkelijk te onthouden

zoek van klanten op onze vestigingen loopt terug en we

smartphone? Uw gegevens inzien en wijzigen wanneer

wachtwoord uit, dat u de volgende keer weer gebruikt.

zien dat klanten zelf veel meer via internet willen en kun-

u dat wilt? Het kan allemaal, 24 uur per dag en 7 dagen

nen regelen. Via de website kan al veel digitaal worden

per week. Met ons huurdersportaal Mijn woCom.

afgehandeld. De toegevoegde waarde van het klanten

Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet?
Vraag dan altijd wie hij of zij is en waarvoor er wordt
aangebeld.

2.
Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld
met een deurketting of kierstandhouder. Of laat in
overleg met woCom een kijkgaatje in uw deur maken.

* Van april tot half mei ontvangen alle huurders, in fases, de
brief met inloggegevens. Daarna is het huurdersportaal voor

portaal is dat u als klant nu uw eigen dossier kunt inzien

Welke zaken regelt u allemaal online?

en zaken zoals reparatieverzoeken indienen, huur betalen

Op mijn.wocom.nl regelt u de volgende zaken online:

en overlast melden, binnen een vertrouwde omgeving

• reparatieverzoek indienen

Kloppen uw gegevens?

kunt afhandelen. Vanaf uw eigen computer, tablet of

• huurbetalingen bekijken en aanpassen

Ervaar zelf hoe gemakkelijk mijn.wocom.nl werkt.

smartphone. Op het moment dat het u schikt. De grote

• persoonlijke gegevens wijzigen

Controleert u dan meteen even of we de juiste gegevens

verandering voor ons als organisatie is dat medewerkers

• opbouw van uw huurprijs zien

van u hebben? Klopt uw e-mailadres? En hebben we

in één oogopslag alle informatie van een klant kunnen

• overlast melden

het juiste telefoonnummer? Hoe completer uw gege-

overzien. Het maakt onze dienstverlening klantvrien

• en nog véél meer

vens, hoe sneller we u kunnen helpen.

Hoe werkt inloggen?

Vragen?

iedereen beschikbaar.

delijker. Op basis van uw suggesties zullen we het
huurdersportaal verder ontwikkelen.

3.

Ga naar www.wocom.nl en klik rechtsboven op de knop

Mijn.wocom.nl is nieuw. We begrijpen heel goed dat

zegt van woCom, de gemeente, een bedrijf of instelling

Onder grote belangstelling is op vrijdag 24 januari

Samenwerking woCom en Ananz

‘Inloggen huurder’. U logt de eerste keer in op het huur-

onze huurders daar vragen over hebben. Daarom geven

te zijn. Heeft iemand geen legitimatie bij zich, maak

woonzorgcentrum Nicasius officieel geopend. Het

Tijdens de sloop en bouw van het woonzorgcentrum

dersportaal met de gegevens die u per brief* van ons

we graag antwoord op deze vragen via onze website.

dan een nieuwe afspraak.

resultaat van een intensieve samenwerking tussen

woonden de cliënten in het appartementengebouw aan

gemeente Heeze-Leende, woCom en Ananz. Wethouder

het spoor. Vanuit deze plek zagen zij hoe het nieuwe

Wilma van de Rijt bedankte de omwonenden. Zij

Nicasius is gebouwd. In Nicasius wonen alleen cliënten

Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan hun buit

hebben immers overlast van de bouwwerkzaamheden

met een zwaardere zorgvraag. De cliënten met een

te komen, maken sommige dieven gebruik van geweld.

gehad, maar er is niet één keer geklaagd! Verder sprak

lichtere zorgvraag blijven in de (aanleun)appartemen-

Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld?

de wethouder haar trots uit over het het nieuwe hart

ten aan het spoor die zij huren van woCom en waar

Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur

van Heeze-Leende dat nu dus bestaat uit dorpshuis

Ananz alle zorg op maat levert.

dicht. Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur.

‘t Perron, de woonzorgappartementen en het opgele-

Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand

4.

Optiemodel aanleunwoningen

verde Nicasius. Ook Ananz directeur Koen van Haaren

WoCom heeft een aantal aanleunwoningen in haar bezit,

Optiemodel Wooniezie

Inschrijven

is van mening dat de gemeente met de oplevering er

die zij verhuurt. Een aanleunwoning staat meestal dicht in

Het optiemodel op www.wooniezie.nl gaat ervan uit dat

Bent u nog niet ingeschreven?

Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen

weer een parel bij heeft.

de buurt van een woonzorgcentrum. Soms zijn ze er zelfs

u eenmalig (per groep woningen in een specifieke straat

Doet u dit dan op www.wooniezie.nl.

dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een

De officiële opening werd verricht door burgemeester

tegenaan gebouwd. De bewoners zijn nog redelijk mobiel,

of buurt) uw specifieke voorkeur aangeeft. De woningen

praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt

Paul Verhoeven en Ed Rutters, voorzitter van de

wonen zelfstandig, maar kunnen wel gebruik maken van de

die worden aangeboden, zijn niet per direct beschikbaar.

om uw spullen te stelen.

St. Anna Zorggroep. Zij knipten de linten door van de

voorzieningen van het woonzorgcentrum. Zo kunnen ze

“Door een optie te nemen, laat u weten dat u graag in

feestballonnen bij de ingang. Hierna volgde een rond

ook extra zorg inkopen.

aanmerking wilt komen voor een woning die in het

5.

6.

TEKST EN f o t o ’ S j a n va n de n e i jnde n

leiding door het nieuwe gebouw.
Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent.

betreffende cluster is ingedeeld. Bijvoorbeeld een aanAls woningcorporatie vinden wij het belangrijk dat juist

leunwoning,” aldus Thea van Dam, teamleider Verhuur.

Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen,

Veilig en kleinschalig

die bewoners, die behoefte hebben aan zo’n woning, zo

“Optiewoningen worden niet gepubliceerd op de website van

terwijl u bij de voordeur staat te praten.

Het nieuwe Nicasius heeft op de eerste verdieping 22

spoedig mogelijk aan de beurt komen. Daarom bieden wij

Wooniezie. Op het moment dat een woning beschikbaar

grote, lichte appartementen voor mensen die door

onze aanleunwoningen op Wooniezie voortaan aan via het

komt, biedt woCom de woning aan de langst wachtende

lichamelijke aandoening niet meer zelfstandig kunnen

optiemodel. Hierdoor krijgt u, als u zich inschrijft, een

aan. Weigert de eerste kandidaat de aangeboden woning?

Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters

wonen. Op de begane grond liggen de groepswoningen

vaste plaats in de wachtrij die bepalend is bij het toewij-

Dan komt de woningzoekende aan de beurt die als tweede

vertellen vaak mooie of juist heel zielige verhalen. Of

waar mensen die dementeren veilig en kleinschalig

zen van een woning.

op de wachtlijst staat.” Uiteraard toetst de woning

ze zeggen dat ze bij een bank of de thuiszorg werken.

kunnen wonen. Hierdoor hoeven ouderen, als zij te

Deze medewerkers komen echt alleen op afspraak!

maken krijgen met dementie, hun vertrouwde dorp niet

7.

f o t o ’ s Pat r ici a B oul l a r t

corporatie of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

te verlaten.
De woningen die worden aangeboden zijn:

8.
Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen of moeders met

Binnentuin met volière

Gemeente Asten

Asten - Deken van Pelthof

40 appartementen aan de buitenring, bij De Lisse

kinderen kunnen oplichters zijn. Of mannen in nette

Het nieuwe woonzorgcentrum is een ovaal gebouw met

Gemeente Cranendonck

Budel - Meijerijstraat en Graafschap Hornelaan

31 woningen tegenover zorgcentrum Mariënburcht

pakken.

een ruime binnentuin. Hier kunnen cliënten vrijuit

Maarheeze - Brinkhorst

30 appartementen naast zorgcentrum Marishof

Maarheeze - Violierstraat

15 woningen tegenover zorgcentrum Marishof

Heeze - Pastoor Somersstraat

37 appartementen naast woonzorgcentrum Nicasius

Leende - Hofpad

31 appartementen naast verzorgings-/verpleeghuis Leenderhof

Someren - Sonnehoek

48 appartementen naast woonzorgcentrum Sonnehove

wandelen over paadjes en langs voor hen herkenbare

9.

planten en struiken. Gekozen is bijvoorbeeld voor
De belangrijkste tip: bij twijfel bel
niet open!

112

en doe

lavendel, hortensia en sierkers. De stichting Vrienden
van Nicasius zorgt voor nog meer levendigheid in de
tuin: zij schonken een volière.

8

Gemeente Heeze-Leende

Gemeente Someren
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Mijn huis en ik

WoCom
controleert
op asbest

Genieten in een huis
vol poppen

Tevreden wonen willen we samen realiseren. Dat
betekent natuurlijk ook veilig en gezond wonen. Daarom
vindt woCom het belangrijk om u over asbest te
informeren. In Nederland is asbest nog steeds in veel
woningen te vinden. Ook in de woningen van woCom.
Binnenkort starten we daarom met een grootschalig
onderzoek naar asbest.
Jarenlang woonde Bets Kissen met haar gezin aan de

de kleren en de sieraden die de poppen dragen, komen

WoCom wil technisch goede en veilige woningen in een

Mgr. Zwijssenstraat in Budel. Eind vorig jaar kreeg ze

uit de vingers van Bets. In de woonkamer had ze het

veilige omgeving verhuren. In bijna alle woningen die

het bericht dat haar woning in 2014 gerenoveerd zou

liefst ook een paar vitrines willen plaatsen. Helaas heeft

voor 1994 gebouwd zijn, kan asbest in bouwmaterialen

gaan worden. “Daar zag ik nogal tegenop”, vertelt Bets.

ze zich, vanwege de ruimte, moeten beperken tot een

verwerkt zijn. Een materiaal dat sterk, slijtvast, isole-

“Ik woonde er inmiddels alleen en dat hoekhuis was

klein kastje en een oude radio met daarin een compleet

rend en bovendien goedkoop was. Omdat later bekend

eigenlijk te groot. Niet alleen vanwege de ruimte, maar

ingericht huis. Van buiten is het een radio, van binnen is

werd dat asbest risico’s voor de gezondheid met zich

ook omdat er rondom het huis een tuin ligt die nogal

het een bakkerswinkel, compleet met slagroomtaartjes,

mee kan brengen, is het sinds 1993 verboden. Ook in

wat onderhoud vraagt. En dat kon ik in mijn eentje niet

mini-appelflappen, bakvormpjes, een miniatuur-weeg-

woComwoningen uit die tijd kunnen dus asbesthoudende

langer bijhouden. De tuin daar is nog aangelegd door

schaal en noem maar op. En ook hiervoor geldt: alles is

materialen zijn verwerkt. In wandplaten, riolering,

mijn man, met haagjes en struiken. Die moet je tijdig

met de hand zelf gemaakt. In de slaapkamer van Bets

meterkasten, garages, rond ventilatiesystemen of onder

snoeien, anders wordt het een wilde boel. Dat wilde

heeft ze ‘haar engelen’ een plaats gegeven.

de vloerbedekking.

ik voorkomen.”
Jeugdvriendin als buurvrouw
Tijdens een bijeenkomst over de renovatie, werd haar
uitgelegd dat ze eventueel ook kon verhuizen. Het liefst
wilde Bets naar het centrum van Budel, maar daar was
het aanbod destijds niet erg groot. “Tot een schoolvriendin
van vroeger mij een tip gaf. In de Vroonhof kwam
een woning vrij.” Hier heeft zij op gereageerd via

“Ik kreeg een tip
van een
schoolvriendin
van vroeger”

Zolang asbest onbeschadigd is, komen er geen vezels vrij
en loopt u geen risico. De asbestvezels komen alleen vrij
als het materiaal wordt beschadigd, bewerkt of gebroken.
Deze vezels kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid.
Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen, mag u
asbest daarom niet bewerken, verwijderen, wegbreken,

doorboren etc. Om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te
beperken, laat woCom haar woningbezit inventariseren.

Wooniezie. Het bleek om het appartement naast de

Het gespecialiseerde advies- en ingenieursbureau RPS

schoolvriendin te gaan. Inmiddels is die vriendin van

Een huis en dan vooral het interieur zegt veel over de persoon die er woont. Dat geldt zeker ook

Is asbest gevaarlijk?

vroeger al sinds januari 2014 haar buurvrouw. Het

Bijna alle poppen hebben een plaatsje

zal de komende maanden de woningen van woCom

bevalt Bets uitstekend in haar appartement op de eerste

Over haar passie vertelt Bets: “Het was een gezamenlijke

controleren op de aanwezigheid van asbest. Vinden we

etage. “Het is wel een stuk stiller en natuurlijk minder

hobby van mij en mijn man”. We hebben jarenlang

tijdens deze controle asbest dat een risico vormt, dan

ruim. In de vorige woning had ik alle ruimte voor mijn

samen geknutseld aan de verzameling. Hij vooral aan de

wordt de huurder geïnformeerd wat de vervolgstappen zijn.

grote passie: het maken en verzamelen van poppen,

poppenhuizen en de meubeltjes die er in staan. In de

meubeltjes en poppenhuizen.

beginjaren werden de meubeltjes nog gemaakt van oude
sigarenkistjes. Later werden daar ook andere materia-

Wist u dat u nooit asbest zelf mag verzagen,
schuren of breken. Dat is zelfs strafbaar!

Puur handwerk

len voor gebruikt. Ik maakte de poppen, inclusief de

Bij binnenkomst in de hal is al meteen duidelijk wat de

kleertjes natuurlijk. En in Budel en omgeving heb ik nog

passie van Bets is. In een grote vitrinekast is een deel

lang les gegeven in het maken van poppen.” Wat ze met

Controleert woCom ook uw woning?

en poppen, die in een museum niet zou misstaan. En allemaal samen met haar man gemaakt! Daarom

van haar eigengemaakte collectie uitgestald. De kast

haar verzameling in de toekomst gaat doen, weet ze nog

In woningen van voor 1994 kan dus asbest voorkomen en

is die collectie haar ook zo dierbaar. TEKST en foto’s Jan van den Eijnden

puilt letterlijk uit en de ene pop is nog mooier dan de

niet. Maar gelukkig hebben bijna alle poppen een

deze zijn daarom ‘asbestverdacht’. Dat wil niet zeggen

andere. Je zou het eigenlijk met eigen ogen moeten zien,

plaatsje gekregen in haar nieuwe appartement. Daar

dat er ook daadwerkelijk asbest in de woning is verwerkt.

anders geloof je het niet. De poppen zijn gemaakt van

hoopt ze nog heel lang in goede gezondheid te wonen en

Dit kan alleen worden vastgesteld door specialisten, zoals

keramiek en tot in het kleinste detail uitgewerkt. Ook

te genieten van haar verzameling.

de medewerkers van RPS die daarvoor zijn opgeleid.

voor Bets Kissen, die sinds enkele maanden in een appartement in de Vroonhof in Budel woont. Haar
collectie heeft ze voor een deel kunnen meeverhuizen. Een indrukwekkende verzameling poppenhuizen

Wordt úw woning gecontroleerd, dan neemt RPS enkele
weken van te voren contact met u op om een afspraak te
maken.
Meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/asbest voor veelgestelde vragen
www.ggdhvb.nl voor informatie over gezondheidsrisico’s
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TEKST r u t h br u s e w i t z

Onthulling nieuwe slogan
Helmond Brandevoort

Renovatie
seniorenwoningen Budel
De Leeuwebek en De Heggewikke weer als nieuw

Wethouder Frans Stienen heeft het geheim onthuld van de

Grote Groene ‘B’ voor staat! De ‘B’ kenmerkt namelijk de

mysterieuze Grote Groene ‘B’. Deze enorme letter is eind

unieke highlights van de wijk, Brandevoort met een

Gehoord tijdens de renovatie in Budel aan

afsluiting in Soerendonk. Ook hier was aan gedacht

2013 en begin 2014 op 16 verschillende locaties gespot.

hoofdletter ‘B’. Want Brandevoort heeft Beauty, Brains en

De Leeuwebek en De Heggewikke:

door woCom. Het is belangrijk om de zaken goed af te

Van het centrum in Deurne tot het station van Eindhoven

Business zo vertellen de bewoners zelf. Op enorme

Bewoner: “Jeetje, da’s unne joekel van ‘n kraan.

sluiten en dat werd dan ook gedaan. Op een middag

en van de markt in Waalre tot in het centrum van Nuenen

spandoeken prijzen zij hun wijk aan, maar ook via film-

Hoe lang blijft die daar staan?”

werden we opgehaald door een mooie, rode dubbel

en Helmond. Meer dan 200 mensen gingen met de Grote

pjes op de nieuwe belevenisplattegrond (zie de website:

Bouwvakker: “Nou, toch wel een week of zes.”

dekker, bekend uit het straatbeeld van Londen. De

Groene ‘B’ op de foto.

www.slimbrandevoort.nl) vertellen deze ambassadeurs

Bewoner: “Ja maar, dan kunnen Mien en Door er zes

‘jeugdigen’ gingen bovenin zitten, zodat ze Budel,

over wat zij ‘slim wonen’ vinden.

weken niet voorbij. En die gaan vaak naar de opvang.”

Schoot en Soerendonk eens van boven af konden

Bouwvakker: “Tja, dan zit er niks anders op dan de

bekijken, zoals alleen Prins Carnaval dat één keer per

kraan anderhalve meter te verzetten.”

jaar gegund is. Aangekomen in Soerendonk hebben

Tijdens de onthulling is het doek nog niet van de Grote

Prachtig resultaat
renovatie Schoot

Groene ‘B’ getrokken of het nummer ‘That’s what makes

Nieuwbouwplan VariaVeste

you beautiful’ schalt uit de geluidsboxen. Vanuit alle

En niet alleen slim, maar ook betaalbaar. Zo ontwikkelt

deuren van OBS Brandevoort stromen tientallen

wocombrandevoort (een dochteronderneming van woCom)

Zo gezegd, zo gedaan! Alsof het een peulenschilletje

verhalen van humorist Wiel Peerlings. We hebben de

schoolkinderen naar buiten die enthousiast een flash mob

hier nieuwbouwplan VariaVeste. Aan de rand van De

is, zo’n kraan verzetten. Bovenstaand voorval zegt

renovatieperiode op een gezellige manier afgesloten.

dansen op dit nummer. Zodra het geluid wegsterft,

Veste, de kern van Brandevoort, komen verschillende

veel, zo niet alles, over de instelling van de ‘mannen

houden zij met grote piepschuim letters de nieuwe

woningen met prijzen vanaf e 165.000 v.o.n. Voor

van de bouw’ die wekenlang gewerkt hebben tijdens de

WoCom, Marion en Willem: bedankt!

slogan ‘Buitengewoon Brandevoort’ omhoog. Dit is ‘what

starters, stellen, alleengaanden en senioren. Apparte

renovatie en geprobeerd hebben zo weinig mogelijk

Tegen mijn ‘huurbaas’ woCom zou ik willen zeggen:

makes Brandevoort beautiful’: een positief geluid van de

menten, kleine en grote woningen, volop variatie. En

overlast te veroorzaken. En dat is hen gelukt. Natuur-

“Bedankt voor de renovatie en de aanpak daarvan”.

bewoners zelf uit deze mooie nieuwbouwwijk.

in veel gevallen zelfs voordeliger dan huren. Zeker in

lijk gaat er links en rechts wat fout. Ook hier geldt:

Ik zelf vond altijd al dat ik in het mooiste huisje van

combinatie met de Starterslening, een renteloze lening

waar gehakt wordt, vallen spaanders. Maar met de

Budel woonde, en nu helemaal! Marion en Willem:

Filmpjes, spandoeken en belevenisplattegrond

van de gemeente. Hiermee kun je als starter net dat beetje

juiste insteek van de betrokkenen, zowel bewoners als

jullie boden altijd een luisterend oor en jullie sociaal

Dertien jaar nadat de eerste schop de grond in ging, is er

meer lenen zonder dat je maandlasten stijgen.

alle vaklieden die wekenlang aan het renoveren waren,

maatschappelijke betrokkenheid was erg groot.

is dat gelukt. Was er een probleem, dan kwam dat

Handelend vanuit jullie eigen vakgebied hebben jullie

Met een feest in gemeenschapshuis De Reinder hebben de

we genoten van een perfect verzorgde High Tea en de

ontzettend veel veranderd in Brandevoort. En het eind is
nog niet in zicht. Brandevoort is pas op de helft! En dat de

Op www.variaveste.nl kan elke belangstellende alvast

op het bordje van Willem (van KnaapenGroep) of

ons, al die tijd, op een fijne en belangrijke wijze

bewoners van de Sint Lambertusstraat, het Wethouder

recessie voelbaar is, mag duidelijk zijn. Maar er is zoveel

digitaal een eigen plek creëren met de VariaViewer.

Marion (van woCom) terecht, die dat vervolgens weer

gesteund en waar nodig veel onrust weggenomen. Dat

Lammersplantsoen en de Adam van Moorselstraat in

zo goed mogelijk oplosten. Naar tevredenheid van

betekende veel voor ons. Dank je wel!

Budel-Schoot de afronding van de grootscheepse

om trots op te zijn in dit gebied. En dat is precies waar de

de bewoners.
Van boven tot onder vernieuwd

renovatie beklonken. Samen met de wethouder hieven zij
TEKST die l f e i je n

het glas op een geslaagde metamorfose, die wel wat
langer duurde dan vooraf gepland.

“Als ik dat geweten had!” Die zin klinkt nog na in mijn
oren. Nu, enkele maanden later kijken we terug en

Van binnen en van buiten gerenoveerd

zoals altijd, achteraf gezien, is het voorbij gevlogen en

Dat de woningen flink zijn opgeknapt, blijkt wel uit de

heel erg meegevallen. Ja, op die ene dag na dan, dat je

nominatie voor een belangrijke architectuurprijs. Door

zo door het dak naar buiten kon kijken. Maar ook dat

de gevarieerde nieuwe gevelindeling is er een verrassend

was na enkele uren weer voorbij. In het begin misten

straatbeeld ontstaan, wat de wijk erg aantrekkelijk

we zelfs de bedrijvigheid in de buurt, het is nu weer

maakt. Een groot verschil met de oude situatie toen de

Drie maatschappelijke organisaties zullen dit jaar samen

rustig en stil.

jaren 60 woningen nog hun sobere en eentonige uitstra-

invulling gaan geven aan een bijzonder nieuwbouwplan

Terwijl de schilder bezig is om de laatste klus te

ling hadden. De woningen zijn ingrijpend aangepakt.

in De Veste, het hart van Brandevoort in Helmond. Naast

klaren, lijkt het wel alsof we in een compleet nieuw

Deze zijn voorzien van geheel nieuwe, geïsoleerde

twintig huurwoningen die er gebouwd worden, werkt

huis wonen. Voegen uitgekapt en opnieuw gevoegd,

gevels, geïsoleerde daken, HR++ beglazing, vloerisolatie,

woCom bij dit plan samen met De Zorgboog, ORO en

nieuwe schoorsteen, nieuwe dakgoot, nieuwe pannen

zonnepanelen en mechanische ventilatie. Ook het woon-

Stichting SamenGaan. De Zorgboog brengt 24 mensen

op het dak, verlichting en meterkast aangepast,

comfort is dus sterk verbeterd. De renovatie heeft wat

met dementie onder in vier groepswoningen. Stichting

isolatie waar je U tegen zegt. Het ziet er uit als nieuw

oponthoud gekend, omdat er nestelende mussen werden

SamenGaan begeleidt hier 14 jongvolwassenen met een

aan De Leeuwebek en De Heggewikke!

aangetroffen. Maar na de broedperiode is het werk in

Sociaal maatschappelijke woonvoorziening in Brandevoort
Zorgboog, ORO en SamenGaan huisvesten speciale doelgroepen in De Veste Blok 25

versneld tempo weer opgepakt.

vorm van autisme die in een eigen appartement voor het
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eerst zelfstandig gaan wonen. En ORO gaat 24 mensen

Gezellige afsluiting van een bewogen tijd!

met een verstandelijke beperking huisvesten.

Het was een langdurig en zeer ingrijpend project,

Masterplan Budel-Schoot

zeker gezien de hoge leeftijd van de bewoners. Maar

De renovatie is een onderdeel van het masterplan Budel-

Blok 25 wordt een bijzonder nieuwbouwplan dat er voor

zoals mijn oma altijd zei: “’t Kan nog ni zoe slêcht zien,

Schoot. Dit masterplan heeft tot doel Budel-Schoot tot

zorgt dat iedereen, dus ook mensen die leven met een

of ’t is êrges goe veur.” De betrokkenheid van de bewo-

een aantrekkelijkere woonkern te maken voor al haar

beperking, volwaardig deel kan uitmaken van de

ners en de bereidwilligheid om elkaar te helpen was

huidige en toekomstige inwoners. Hiervoor hebben

samenleving. Komend jaar worden de plannen verder

groot, al was het maar elkaar moed inspreken. Na de

woCom en de Gemeente Cranendonck verschillende

ontwikkeld om in 2015 te kunnen starten met de bouw.

periode van werkzaamheden volgde de gezamenlijke

initiatieven ontwikkeld.
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Beheer en onderhoud

Zo houdt woCom uw woning in conditie
week telefonisch contact opnemen met 0493-497666.
Daarnaast kennen wij preventief oftewel planmatig
onderhoud. Voor deze werkzaamheden heeft woCom een

Wijkactieplannen zijn een succes
Samen zorgen voor leefbare wijken
TEKST e n f o t o ’ s p e r r y v e r me ul e n

meerjarenplanning opgesteld, waarbij bepaald wordt
welke onderhoudsactiviteiten er uitgevoerd moeten

met een stevige wijkraad een vuist gemaakt worden naar

worden. Dit geeft ons inzicht in het onderhoud dat we

andere partijen. Initiatief nemen loont! En het past ook goed

moeten uitvoeren en het geld dat we daarvoor moeten

binnen onze huidige maatschappij, waarin participeren

reserveren. Denk hierbij aan het schilderwerk aan

(meedoen!) steeds belangrijker wordt. Ook Mierlo-Hout

buitendeuren en kozijnen, onderhoud van daken,

heeft een goede wijkraad. Daar is de jeugd bezig met een

cv-ketels, groepenkasten en liften.

leefbaarheidsonderzoek. Hier komen verbeterpunten uit
die ze vervolgens zelf kunnen oppakken met professionele

TEKST r u t h br u s e w i t z

Groot onderhoud

organisaties. Prachtig is ook het project ‘Van Grijs naar

Ook kennen we groot onderhoud dat vaak plaatsvindt aan

Groen’. We gaan bewoners helpen met moestuintjes in de

een groep woningen in een specifieke straat of buurt.

eigen achtertuin. Samen met buurtgenoten groenten

Hierbij vinden vaak meerdere activiteiten gelijktijdig

verbouwen zorgt voor gezonder eten en een waardevol,

plaats, zoals het vervangen van keukenblokken, tegelwerk,

onderling contact (zie ook pagina 3 in deze Bij Buurten).

maar ook bijvoorbeeld het aanbrengen van nieuwe daken

Wie door een wijkactieplan bladert, ziet de diversiteit:

en voegwerk. En in sommige gevallen pakken we het nog

van voetbalkooien tot kookactiviteiten, van de kantine

groter aan. Dan gaan we over tot een renovatie en in

van de speeltuin tot alcohol- en drugsvoorlichting. Er

sommige gevallen zelfs sloop en nieuwbouw. Zo hebben

gebeurt enorm veel! We evalueren regelmatig en staan

we recent in Budel 69 woningen gerenoveerd, waarover u

natuurlijk ook uitvoerig stil bij successen, samen met

op pagina 13 van deze Bij Buurten meer leest. Zo houdt

de bewoners.”

woCom uw woning in conditie.

WoCom verhuurt zo’n 6.200 woningen in Asten,

WoCom onderscheidt verschillende typen onderhoud. Zo

Aandacht voor leef baarheid

Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond en Someren. Wij

zijn er reparaties. Als iets kapot is, dan maken we het in de

Woningcorporatie woCom en de LEVgroep werken nauw

streven ernaar al onze woningen in optimale conditie te

meeste gevallen. U kunt hiervoor een reparatieverzoek

samen om de leefbaarheid in wijken te bevorderen.

houden. Goed onderhoud en vakkundige reparaties nemen

indienen via de website (en straks via het huurdersportaal),

“Een leefbare wijk is een wijk waar het netjes en veilig is,

daarbij een belangrijke plaats in.

dan wordt er een afspraak met u gemaakt. Bij spoedeisende

maar waar het vooral prettig wonen is”, stelt Senior

reparatieverzoeken kunt u 24 uur per dag 7 dagen in de

Leefbaarheidsconsulent Ans Custers van woCom. “Daar
zorgen we met z’n allen samen voor.” Steven is erg
tevreden met de samenwerking. “We leven in een tijd

Veiligheid
Deken van Pelthof
TEKST e n f o t o ’ s a d va n g e r w e n

Er was veel om te doen: de veiligheid van de entree in het
zogenaamde torentje van de Deken van Pelthof in Asten.
Op aangeven van de bewonerscommissie is er actie
ondernomen en behoort het in- en uitlopen door Jan en
alleman tot het verleden. Alleen de bewoners hebben nu
een sleutel om de deur te openen en onbevoegden staan
dus voor een gesloten deur. Tot de werkzaamheden
behoorde tevens het verplaatsen van de brievenbussen
naar de entree. Ook daarmee wordt onnodig in- en uit
lopen voorkomen: postbezorgers en krantenjongens
hoeven het gebouw niet meer in. Dat de bewoners voortaan zelf hun post uit de brievenbus moeten halen, nemen
ze voor lief voor deze extra veiligheid.

14

WoCom vindt de leefbaarheid van wijken erg belangrijk.

het werk erg leuk. Een opbouwwerker ondersteunt

waarin woningcorporaties steeds minder tijd en geld

Er zijn voortdurend nieuwe ideeën en lopende projecten die

initiatieven van bewoners. Ik adviseer en prikkel

beschikbaar hebben voor het welzijn in de wijk. Ik vind

bijdragen aan een fijne woonomgeving. In steeds meer

mensen. Je bent als bewoner natuurlijk voor een groot

het bijzonder dat we bij woCom gewoon kunnen

wijken in Helmond wordt een tweejaarlijks wijkactieplan

deel zelf verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de

aankloppen. Zij staan altijd open voor initiatieven.”

gemaakt. Ook woCom speelt een rol in de totstandkoming

wijk! Samen brengen we dingen tot stand. En het wijk

van dat plan. Wat is een wijkactieplan en wat wordt er

actieplan helpt daar goed bij. Er zijn signaleringsteams

allemaal mee gedaan? Een gesprek met Steven Huijser van

die alle ontwikkelingen in de wijk in de gaten houden.

De LEVgroep. Hij werkt als opbouwwerker in Helmond.

Die teams komen zo’n vier of vijf keer per jaar samen.
Dankzij het wijkactieplan is er nu een veel betere samen-

Het wijkactieplan

werking tussen alle partijen. Zo hebben we in Stiphout

Het tweejaarlijkse wijkactieplan is een duidelijke lijst met

en de Warande een succesvol project over eenzaamheid.

concrete, haalbare plannen die bijdragen aan een leefbare

Daar zijn inmiddels heel veel organisaties bij betrokken,

wijk. De lijst wordt samengesteld door de gemeente,

waaronder basisscholen. Hoe kunnen kinderen ervoor

woningcorporaties, welzijnsorganisaties, de politie,

zorgen dat senioren zich minder eenzaam voelen? Andere

zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties, scholen en,

wijken gaan dit voorbeeld straks misschien wel volgen.”

heel belangrijk, de bewoners van een wijk. Steven: “Het
wijkactieplan laat zien wie projectleider is, welke partijen

Betrokken zijn in de wijk

betrokken zijn en over welke periode het gaat. Het zorgt

In Brandevoort zijn er heel veel bewoners die meedenken

ervoor dat mooie projecten niet blijven liggen. Dat is één

en die zelf veel op touw kunnen zetten, en in Helmond

van de grote winstpunten van het wijkactieplan.”

West is sinds kort weer een hele slagvaardige wijkraad.
Steven kan van iedere wijk wel wat zaken noemen waar

Unieke samenwerkingsverbanden

hij trots op is. “Zo’n wijkraad is cruciaal. Deze zorgt voor

“Ik heb vier totaal verschillende Helmondse wijken in

het slagen van projecten en voor draagvlak onder de

mijn werkgebied”, vertelt Steven. “De diversiteit maakt

bewoners. Als er vanuit een wijk een behoefte is, kan er
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Annawijk – Suytkade

Van vergane glorie tot sieraad
van de stad

Renovatie De Wiegert
verbetert de leefbaarheid en
verhoogt het wooncomfort

Annawijk en Suytkade

TEKS t e n f o t o F r a nk va n L ie s hou t

De Annawijk en Suytkade worden geconfronteerd met veel
langparkeerders. De oorzaak is dat er in het centrum van
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het

met de uitvoerder van woCom was het

Helmond voor parkeren betaald moet worden. Parkeerplaatsen

vernieuwen van het geluidsscherm van De

goed om te horen dat de proefwoning de

waarvoor geen parkeertarief geldt, zijn in het stadscentrum niet

Wiegert, een groot wooncomplex aan het

geluidsnormtest heeft doorstaan. Het is

meer te vinden. Omdat langparkeerders op relatief korte loopaf-

spoor van Helmond dat 74 appartementen

zelfs zo dat binnen in de woning het

stand, gratis kunnen parkeren, verplaatst het parkeerprobleem

en 56 eengezinswoningen omvat. De werk-

geluidsniveau is verlaagd. Zo kunnen we

zich naar de rand van het centrum. De Annawijk en Suytkade

zaamheden zijn gestart op de hoek van

constateren dat innovatie in geluidsbeper-

ondervinden hier ook overlast van. Op werkdagen staan daar

de Spoorstraat met Overspoor, naast de

kende maatregelen een positief resultaat

overdag alle parkeerplaatsen vol met auto’s, waardoor bewoners

nieuwe spoortunnel en de prachtig aange-

oplevert.

en hun bezoek geen plaats kunnen vinden. Daarnaast speelt nog

legde parkomgeving.

mee dat de uitbreiding van Suytkade en de komst van De Groene
Lelijk eendje wordt mooie zwaan

Campus, het hotel, Fitland XL en de hotspot de Cacaofabriek,

Het oude, blauwwitte scherm wordt zorg-

Omdat tijdens de voorbereiding van de

voor nog meer toestroom zullen zorgen. Ook door de opening

vuldig verwijderd. Eén voor één worden

nieuwbouw de geluidshindernormen werden

van de Spoortunnel, die het stadscentrum nog makkelijker

de schermplaten losgeschroefd van de

aangescherpt, moest er een geluidswerend

bereikbaar maakt, zal de parkeerdruk toenemen.

metalen dragers. Er worden betondelen

scherm om de woningen komen. Een

weggehakt en de eerste grondgebonden

scherm dat ondanks veel onderhoud en

In overleg met de buurt

woningen komen tevoorschijn. Samen met

vernieuwing een onooglijk beeld gaf. Het

De ligging tegen het industrieterrein ‘Hoogeind’ zorgt al jaren

het nieuwe Station, zal deze verandering

aanzien werd steeds rommeliger en

voor veel parkeeroverlast in een deel van de wijk. Om het

een mooi aanzicht vormen voor treinrei

buurtbewoners gingen zich er aan storen.

parkeren beter te kunnen reguleren, is de gemeente Helmond in

zigers die Helmond aandoen of passeren.

Nu de mogelijkheid zich voordoet om de

januari met de bewoners van de Annawijk en Suytkade in

Vanaf het station waren er veel reizigers

geluidsnorm ook zónder scherm te halen

gesprek gegaan. In de overvolle Rabozaal van De Groene

die zich afvroegen of achter het blauwwitte

en zelfs te verbeteren, is dit een goede

Campus werden wethouder Stienen, ambtenaren en deskundigen

scherm nu een sporthal of een winkelcen-

investering in woongenot en leefbaarheid.

overstelpt met vragen. Iedereen kreeg ruimte om zijn vraag te

trum schuil ging. Na de vernieuwing ziet

Zo wordt een lelijk eendje gevormd tot een

stellen. heeft wethouder Stienen toegezegd dat de gemeente hier

iedereen dat er gewoon huizen staan waar

mooie zwaan.

bij de bewoners op terug zal komen. Welk soort parkeerregime

bewoners met plezier wonen. In een gesprek

TEKS t e n f o t o ’ s J a n va n Bu s s e l - F r a nk va n L ie s hou t

Aanpak
parkeerproblemen

wordt ingevoerd, hangt mede af van het advies waarover de
gemeenteraad later beslist. Uiteraard worden de vragen en

evenals de uitbreiding van het plan Stationskwartier

Een publiekstrekker om trots op te zijn

stad en daarbuiten lag een stuk grond ‘Hoogeind’ ge-

Zuid (1986/1987) tot over de spoorlijn. Zo bleef de wijk

Suytkade groeide verder en naast het opleidingsinstituut

naamd. Hier, naast het riviertje de Aa, woonden boeren

een stukje Helmond dat meer leek op een eiland, dan

De Groene Campus vind je er nu ook een hotel en een

en thuiswerkers en stond een Oliemolen. Nadat de Zuid

een stadsdeel. Uiteindelijk bracht in 1994 de kanaal

uitgebreide sportaccommodatie. Met de komst van een

Willemsvaart in 1826 was gegraven en de spoorlijn in 1866

omleiding een beetje meer bewegingsvrijheid: bruggen

supermarkt wordt ook weer voorzien in de winkelbehoefte

werd aangelegd, lag dit gebied helemaal geïsoleerd ten

bleven dicht, zodat het verkeer bleef doorstromen. De

(nadat in de jaren 80 de buurtwinkels verdwenen). Zo lift

opzichte van het stadscentrum.

plannen van de gemeente voor stadsuitbreiding op het

één van Helmonds oudste wijken mee op de vernieuwin-

voormalig fabrieksterrein van Hatéma werden met ge-

gen en wordt het eiland van vroeger een echt stadsdeel

Door de komst van textielfabriek HTM en metaalfabriek

mengde gevoelens begroet in de Annawijk. Het protest

in het zuiden van Helmond. Een publiekstrekker met

Johan de Wit kwam de wijk meer in de belangstelling.

nam alleen maar toe toen men de uitbreiding ook nog een

een bijzonder fraaie entree, mede door het futuristisch

Na de tweede wereldoorlog werden in 1953-1954 nieuwe

nieuwe naam gaf. De oude namen Hoogeind en Annawijk

aandoende stationsgebouw met haar prachtige pleinen bij

woningen gebouwd ter vervanging van de oude, meestal

vond men niet aantrekkelijk genoeg en de uitbreiding

de spoortunnel.

onbewoonbare krotten. Hierdoor werd er een groter

werd Suytkade gedoopt. Inmiddels kreeg de gemeente

gebied bewoond en steeg het aantal inwoners. Rector

Helmond wel voldoende steun voor de aanleg van een

Janssens kreeg in 1954 als bouwpastoor de opdracht tot

spoortunnel en het vergeten stukje Helmond werd nu echt

de bouw van de katholieke kerk die deels werd gefinan-

serieus aangepakt. De panden van de vroegere Leco en

cierd door de familie Van der Lande. De zandweg waar de

Koninklijke Nederlansche Cacaofabriek werden aange-

kerk aan lag, werd verhard en kreeg de naam Engelseweg.

kocht en verbouwd tot een zogenaamde Hotspot. Hierin

Door de naam van de kerk ‘Sint Anna’, sprak men steeds

worden verschillende culturele instellingen samen

vaker van de Annawijk, in plaats van Hoogeind.

gebracht, waaronder het Filmhuis, Stadsradio en -TV,

Dinsdag 13 mei organiseert Huurdersbelangenvereniging De Vaart een

corporatie het resterende bedrag in rekening bracht. Sinds januari

poppodium Lakei en de kunstenaarsgroep die de Cacao-

algemene ledenvergadering. Alle Helmondse huurders van woCom zijn

is de Belastingdienst hier vanaf gestapt en maakt ze de huurtoeslag

fabriek al als thuisbasis had. De unieke oude kraanbaan

hier welkom. De vergadering begint om 19.30 uur in Wijkhuis Brede School

direct over aan de huurders die daar recht op hebben. Tussen de

Begin jaren 80 is er tussen de spoorlijn en Engelseweg

(op het terrein van Firma Van Bussel later Firma Slits) is

Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in Helmond. Tijdens de bijeenkomst leggen

20ste en 25ste van de maand ontvangt u de huurtoeslag voor

nieuwbouw gezet. Plannen voor ontsluiting van de

gereviseerd en zal als industrieel monument herinneren

het hoofdbestuur en de zes bewonerscommissies verantwoording af over de

de volgende maand van de Belastingdienst op uw rekening. De

Annawijk door middel van een spoortunnel strandden,

aan het verleden van Helmond als industriestad.

activiteiten in 2013. Meldt u zich vooraf aan bij secretaris Hans Stienen

Belastingdienst betaalt u op tijd, zodat u de huur vóór de eerste

(secretaris@hbv-devaart.nl, 0492-774108), dan bent u verzekerd van een

van de maand kunt voldoen. WoCom brengt dus voortaan het

zitplaats. Meer informatie: www.hbv-devaart.nl

volledige huurbedrag in rekening.

Hotspot met respect voor het verleden
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opmerkingen van de bewoners hierin meegenomen. Maar, dat

In vroegere tijden bestond Helmond uit een ommuurde

het langdurig gratis parkeren zijn langste tijd heeft gehad, is
deze avond wel duidelijk geworden.

TEKS t F r a nk va n L ie s hou t

Huurtoeslag
rechtstreeks
naar huurder
13 mei: ledenvergadering De Vaart

Sinds januari 2014 is er iets veranderd in de uitbetaling van de
huurtoeslag. Eerst kon u ervoor kiezen dat de Belastingdienst uw
huurtoeslag rechtstreeks naar woCom overmaakte, waarna uw
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Zelf aangebrachte
voorzieningen
De spelregels

Een kattenluikje in de achterdeur, een douchescherm of een

over kosten en vergoedingen bij bepaald onderhoud en

ligbad in de badkamer. Moet toch kunnen? Ja, maar als

het aanvraagformulier ‘zelf aangebrachte voorzieningen’

huurder van woCom heeft u wel toestemming nodig voor

kunt u hier terugvinden. Wie zich aan deze regels houdt,

elke zelf aangebrachte voorziening (ZAV). Veel mensen

voorkomt verrassingen bij vertrek uit de woning.

Mooie rapportcijfers voor Bij Buurten
Nieuwe bergingen

weten niet dat zo’n ZAV bij verhuizing tot kosten kan lei-

Bij de vorige editie van Bij Buurten is per post een

Digitaal of papier?

den. Bijvoorbeeld omdat de ZAV verwijderd moet worden

enquête meegestuurd, waarvan we er bijna 600 hebben

In de enquête hebben we ook gevraagd of u

en het huis in de originele staat opgeleverd moet zijn. Voor

teruggekregen. Dankuwel, de ingevulde vragenlijsten

Bij Buurten digitaal zou willen ontvangen. Meer dan

deze ZAV’s heeft woCom daarom spelregels en voorwaar-

hebben waardevolle informatie opgeleverd, waarmee

driekwart van de huurders wil dit (nog) niet en ziet de

den opgesteld. In alle gevallen moet u toestemming vragen.

wij Bij Buurten en andere vormen van communicatie

papieren Bij Buurten graag op de mat vallen.

Bij wijzigingen aan de woning is namelijk een aantal zaken

met u kunnen verbeteren. We hebben de uitkomsten

voor woCom van belang. Natuurlijk willen we bij een

van de enquête voor u samengevat en we maken de

Vraag: Hoe vaak bezoekt u de website van woCom?

van de Arbergstraat en de Itterestraat in Helmond,

eventuele verhuizing de woning in goede staat terugkrijgen.

winnaars bekend van de VVV cadeaubonnen.

45% nooit

zijn onlangs twee nieuwe bergingen geplaatst. In de

Bij het appartementencomplex Huijsdonk, op de hoek

appartementen wonen voornamelijk senioren en de

Het is daarom belangrijk dat een voorziening goed en veilig
wordt uitgevoerd of geïnstalleerd. Die spelregels kunt u

Tekst en beeld

nalezen op onze website www.wocom.nl. Ook informatie

Vormgeving: 7,6
Het aantal pagina’s en het formaat is prima, zo blijkt

Top 5 Koop!
B e u k e n laa n 2 - 3
S te r k sel

Appartementencomplex Huijsdonk I

30% eens per half jaar

behoeften van deze doelgroep.
17% eens per maand
“We moesten de oude bergingen afbreken vanwege de

uit de enquête. Dat geldt ook voor de uitstraling, hoewel kleuren en de leesbaarheid van de letters wel een
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B o ssele r st r aat  10

S o me r e n

S o me r e n

nieuwe voorzieningen voorzien dan ook in de specifieke

6% wekelijks

herinrichting van de Cortenbachstraat”, vertelt Senior

aandachtspunt is. Zo was de vorige uitgave wat wazig

Leef baarheidsconsulent Ans Custers van woCom.

gedrukt en waren blauwe letters moeilijker te lezen.

“Samen met de bewoners en de gemeente Helmond
Bezoekers van de website zoeken vooral informatie

hebben we gekeken naar een nieuwe oplossing. De be-

Inhoud: 7,3

over huren, reparaties en andere praktische zaken.

woners maken relatief veel gebruik van scootmobielen

Veruit de meeste lezers vinden de inhoud prima. Het

Daarnaast is meer dan de helft geïnteresseerd in het

en elektrische fietsen. Die hebben ruimte nodig, en

liefste lezen ze informatie over de eigen wijk en buurt.

woningaanbod dat online staan. Ook voor het regelen

vanzelfsprekend ook oplaadpunten. Vaker dan gewenst

Omdat meer dan een derde van alle huurwoningen in

van wijzingen, reparatieverzoeken en informatie over

werden ze in de gemeenschappelijke hal van het

Helmond staat, is er relatief veel nieuws uit Helmond

projecten van woCom, zoals nieuwbouw en renovatie

appartementencomplex gezet – niet veilig en daarnaast

te lezen. Desondanks proberen we altijd een goede

wordt www.wocom.nl bezocht. Met de komst van het

maakte het geen opgeruimde indruk. Samen met de

verdeling van artikelen te maken zodat er voor

huurdersportaal (zie pagina 9 in deze Bij Buurten)

gemeente en de bewoners hebben we goede afspraken

iedereen interessante artikelen in Bij Buurten staan.

verwacht woCom dat de website vaker geraadpleegd

gemaakt. Er is een nieuwe, stenen berging gekomen

Lezers verwachten daarnaast informatie over huren,

gaat worden.

met extra veel ruimte en elektrapunten die tegen een

Hoekwoning op groot perceel met eigen inrit

Tussenwoning voor een aantrekkelijke prijs!

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

Vraagprijs: € 149.500,- k.k.

• Perceeloppervlak: 270 m2

• Perceeloppervlak: ca. 186 m2

reparaties en andere praktische zaken. Ook ‘slecht

schappelijke prijs gehuurd kunnen worden. Daarnaast

• Inhoud: ca. 315 m3

• Inhoud: ca. 300 m3

nieuws’, bijvoorbeeld over overlast, mag best aan bod

hebben we een houten berging gerealiseerd voor de

• Hoekwoning

• Tussenwoning

komen, net als amusement.

gewone fietsen. De bewoners weten dat die gewone

• 3 slaapkamers

• 3 slaapkamers

• Bouwjaar: ca. 1972

• Bouwjaar: ca. 1964

• 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
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B u del- D o r plei n

H elm o n d

fietsen niet in de stenen berging horen: dan is daar altijd
plek voor de scootmobielen en elektrische fietsen.”

Vraag: leest u Bij Buurten?
75%: altijd

Goed luisteren naar wensen
De afdeling Beheer & Onderhoud van woCom pakte

20%: soms

dit project op met de gemeente Helmond. “Als altijd
hebben we goed naar de wensen van de bewoners

5%: nooit

geluisterd”, vervolgt Ans. “En ook nu nog zijn we met
ze in gesprek. Zijn er verder nog behoeften? Kunnen
Vraag: hoe lang leest u Bij Buurten?

we nog ondersteunen in een activiteit die jullie willen

50%: 16-30 minuten

organiseren? Zo hebben we ooit een plantjesmarkt
georganiseerd – een goed moment om elkaar eens te
ontmoeten. Zulke initiatieven maken de wijk leefbaar.”

40%: minder dan 15 minuten

Verassend ruim appartement in het 
centrum van Sterksel
Vraagprijs: € 150.000,- k.k.
• Woonoppervlakte: ca. 78 m2

Interesse of wilt u meer weten?

• Inhoud: ca. 210 m3

Makelaardij Olav Veldhuizen

• 1e verdieping

Oude Stationsstraat 8

• 2 slaapkamers

5591 JH Heeze

• Bouwjaar: ca. 2011

Tel: 040-2233345

• Aanvaarding: In overleg

info@makelaardijolav.nl

10%: meer dan 30 minuten

Mooie hoekwoning op groot perceel

Twee prettige instapklare appartementen

Vraagprijs: € 145.000,- k.k.

Vraagprijs: € 149.500,- k.k.

• Perceeloppervlak: ca. 272 m2

• Perceeloppervlak: ca. 80 m2

• Inhoud: ca. 330 m3

• Inhoud: ca. 200 m3

• Hoekwoning

• Begane grond of 2e verdieping

schrijven. Meer dan driekwart vindt dat deze buurt-

• 3 slaapkamers

• 2 slaapkamers

redacteuren echt iets aan Bij Buurten toevoegen. Wat

• Bouwjaar: ca. 1975

• Bouwjaar: ca. 2008

ons erg heeft verrast: meer dan 40 huurders hebben

• Aanvaarding: in overleg   

• Aanvaarding: in overleg

zich aangemeld als fotograaf of redacteur. Met hen

• Privé parkeerplaats in parkeerkelder

zijn we het gesprek aangegaan, zodat de volgende Bij

Interesse of wilt u meer weten?
Casa Nostra Makelaardij
Marktstraat 1b, 6021 CG Budel
0495 49 57 10, info@casanostra.nl
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Voor he t actuele woninga anbod kijk t u op w w w.wooniezie.nl

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

Meewerken aan Bij Buurten
Vrijwel iedereen heeft waardering voor de buurtredacteuren die belangeloos artikelen voor de krant

Buurten nóg lokaler kan worden ingestoken.

Winnaars VVV cadeaubonnen
t.w.v € 25,M.M.G Slaats-Joosten, Asten
T. Sabinicz, Someren
J.H.C. Westerlaken, Helmond
Familie Verdwijn, Leende
A.M.J. Spee-Horyon, Budel-Schoot

Van harte gefeliciteerd!
TEKS t p e r r y v e r me ul e n
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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...
Woonzorgcentrum Nicasius - Berkelmanspad 6 Heeze
Deze keer een bijzondere achterkant. Of eigenlijk de binnenkant. Achter de nieuwe gevels van het pas opgeleverde woonzorgcentrum
Nicasius schuilt een mooie binnentuin. Op deze foto oogt de tuin nog wat kaal, maar inmiddels is het lente en gaat de natuur haar gang.
Helmie Geris is Huiskamerassistente in Nicasius. “Ik werk met dementerenden en dat vraagt bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid
veel extra’s van een gebouw. Alles moet immers gesloten kunnen zijn. Daarom is deze nieuwe binnentuin zo fantastisch. Als alles groeit
en bloeit, kunnen onze bewoners heerlijk beschermd met hun bezoek de tuin in.” Inmiddels kunnen de bewonders ook genieten van de
volière in de tuin. Deze is geschonken door de Stichting Vrienden van Nicasius ter gelegenheid van de opening in januari.
F o t o ’ s J a n va n de n ei jnde n - he in gi js be r s

Reparatieverzoeken
Reparatieverzoeken kunt u 24 uur per dag
melden via het telefoonnummer van het
Klantcontactcentrum 0493 49 76 66 of
via www.wocom.nl.
CV-installatie
Asten, Cranendonck, Maarheeze, Heeze,
Helmond, 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:
Jan van den Eijnden, Jan Peeters, Patricia Boullart,
Kyra van Helden, Ad van Gerwen, Mario Coolen, Jan
van Bussel, Frank van Lieshout, Hein Gijsbers, Perry
Vermeulen, 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, Diel Feijen, Perry
Vermeulen, Ruth Brusewitz, 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.

