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Nieuw participatieplan in de maak

Sabine Smits en Lucien Leerssen

Huurders krijgen
steeds grotere rol
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Op twee avonden eind 2015 en begin 2016 lieten de

“Wat er nu ligt is een prima basis om het meedoen,

huurders duidelijk weten wat participatie voor hen

meedenken en meebeslissen van huurders verder in te

betekent. Zij willen meedenken, meedoen en meebeslissen,

vullen. Je ziet dat woCom participatie serieus neemt.

op tijd betrokken worden bij plannen en lokale belangen

Het verschil met eerder is dat we als huurders meer

Directeur in gesprek
met huurders

vertaald zien in woCom-beleid. Goede informatie en

worden gehoord en vanaf het allereerste begin bij
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communicatie zijn daarbij de rode draad, vonden zij.

plannen worden betrokken.”

“Al deze ideeën en wensen van de aanwezige huurders

Verbindende schakel

staan nu op papier,” zegt Sabine Smits van Bewonersraad

Lucien Leerssen, teamleider Wonen & Buurten bij

Laarbeek. “De drie huurdersorganisaties – ook De Vaart

woCom: “Eigenlijk zijn we met de fusie van woCom en

uit Helmond en De Pan uit Someren, Heeze-Leende,

Woningstichting Laarbeek al begonnen om participatie

Asten en Cranendonck – zijn nu bezig om dit voorlopige
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nog meer dan eerst op de agenda te zetten. Daar komt
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plan samen met woCom handen en voeten te geven.

bij dat de nieuwe Woningwet eisen stelt aan hoe wij
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Bijvoorbeeld welke onderwerpen we waar en op welke

met onze huurders omgaan. Het participatieplan is

manier willen bespreken. Of daar instemmingsrecht,

daar de vrucht van. Nog meer dan eerst zijn huurders
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Huisvesting vluchtelingen

adviesrecht of informatierecht bij hoort. We hopen nog

onze gesprekspartner. Per woning, straat of complex,
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Wijktafel Someren-Asten

dit jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te

buurt, wijk, dorp en stad. En als het over beleid gaat.
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Zonnepanelen. Iets voor u?

sluiten met woCom.”

Die groep noemen wij ‘de verbindende schakel’. Daarin
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De achterkant van...

(lees verder op pagina 2)

Gewijzigde spreekuren
Helmond: kantoor woCom, Mierloseweg 71. Elke maandag van 13.30 - 15.30 uur
Lieshout: Dorpshuis, Grotenhof 2. Elke donderdag van 13.30 - 15.30 uur
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‘Maak uw probleem bespreekbaar’

Regionale geschillencommissie is écht onafhankelijk
Het kan helaas voorkomen dat u niet tevreden bent

Wij zijn onafhankelijk en kijken vanuit onze deskun-

en vinden bijvoorbeeld plaats in een buurthuis of in

over een of meerdere afspraken met woCom. Of dat

digheid op sociaal, juridisch, bouwkundig en maat-

een café. Blijf niet met het probleem rondlopen, maar

werkzaamheden niet volgens afspraak zijn uitgevoerd

schappelijk terrein naar het geschil tussen huurder en

maak het bespreekbaar. Als u niet weet hoe, is er

We raden u aan om dan contact op te nemen met de

verhuurder. De vijf leden hebben geen enkele bin-

altijd wel iemand in de buurt die u verder kan helpen.”

betrokken medewerker om het meningsverschil op te

ding met welke woningcorporatie dan ook. Het gaat

lossen. Dat werkt vaak het beste. Als u er samen niet

er ons niet om wie gelijk heeft. Wij zijn neutraal en

Bindende uitspraak

uitkomt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de

objectief. Zowel de huurder als de corporatie lichten

“De geschillencommissie is belangrijk voor de

leidinggevende. Die zoekt de kwestie uit en probeert een

het geschil toe. De commissieleden stellen vragen en

huurder,” vindt Henk Coppens van Bewonersraad

oplossing te vinden. Als het probleem dan nog niet uit

brengen vervolgens advies uit. Dit advies is bindend.

Laarbeek. “Zeker sinds de uitspraak ervan bindend is.

de wereld is, kunt u de regionale geschillencommissie

De woningcorporatie volgt het advies altijd op; de

De mensen van de commissie zijn echt onafhankelijk

inschakelen.

huurder kan eventueel nog naar de rechter stappen.”

en zijn op voorspraak van de huurders gekozen. Het
is allemaal niet zo ingewikkeld als het soms lijkt. En je

Reinou Kieboom is voorzitter van
de regionale geschillencommissie.
“De commissie is er voor huurders

Samen werken
aan een oplossing

kunt altijd iemand meebrengen die je bijstaat. Ik zeg
altijd maar: we hebben het recht, maak er dan ook
gebruik van.”

in de gemeenten Asten, Boekel,
Cranendonck, Deurne, Geldrop

Een lage drempel

Mierlo,

Heeze-

“Een geschil voorleggen is gratis. We hebben een lage

Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

drempel: de hoorzittingen zijn altijd in de avonduren

Gemert-Bakel,

(vervolg pagina 1)

www.regiogeschillencommissie.nl

Foto’s: bijeenkomsten bewonersparticipatie

praten, denken en beslissen woCom en huurders

aan deelnemen. Dat gebeurt via internet, maar ook

over beleidszaken, zoals nieuwbouw-, huur- en

telefonisch voor huurders die geen internet hebben.

huurprijsbeleid en het jaarplan. Voortaan schuiven de

Hoe gaan we om met energie? of Hoe klantvriendelijk is

huurders ook aan bij gesprekken over de Woonvisie.

woCom? zijn daar voorbeelden van.

Eerder deden gemeente en woCom dat met z’n tweeën.
De kracht van participatie is ook om het lokale lokaal

We organiseren ook werkgroepen rond bepaalde

te laten zijn. Lokaal krachtig. Met huurders die er

onderwerpen. Zo is het energiebeleid in twee bijeen

vanaf het allereerste begin bij betrokken zijn. Rond

komsten met huurdersorganisaties en individuele

prestatieafspraken en leefbaarheid bijvoorbeeld.”

huurders besproken en vastgelegd. Zelf Aangebrachte
Voorzieningen en Onderhoud zijn voorbeelden van

Hartstikke goed

onderwerpen die we ook zo kunnen gaan bespreken.

“Huurders gaan echt meedoen,” legt Sabine uit. “Van de

In het voorlopige plan staat participatie gloedvol

individuele huurder tot huurdersorganisaties. Op allerlei

omschreven. Ik ben ervan overtuigd dat het in de

manieren. Elke mening telt. Zo zijn er gerichte vragen

praktijk niet bij mooie woorden blijft. Tot nu gaat het in

aan het klantenpanel waar bijna duizend huurders

ieder geval hartstikke goed.”

Afspraken tussen
woningcorporaties,
gemeenten en
huurders
Woningcorporaties maken elk jaar afspraken
met gemeenten over de prestaties die ze
gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene
Woningwet van 2015. In die prestatieafspraken
staat bijvoorbeeld welke woningen de corporatie
gaat bouwen voor welke doelgroepen. Ook
de betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid
van de huurwoningen worden besproken. In
september starten de gesprekken in de zes
gemeenten waar woCom woningen verhuurt.
Naast de gemeente en woCom zitten vanaf dit
jaar ook de huurdersorganisaties als volwaardige
partij om tafel. In de volgende Bij Buurten gaan
we hier uitgebreider op in.
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WoCom heeft de
website vernieuwd
We regelen tegenwoordig steeds meer digitaal.
Bij woCom is dat niet anders. We bekijken continu
hoe onze digitale dienstverlening beter aan kan
sluiten op de wensen van onze huurders. Gemak
staat hierbij voorop. Zo kunt u via onze website,
maar ook via het huurdersportaal Mijn woCom,
op elk moment van de dag zaken met ons regelen,
formulieren invullen en antwoord vinden op uw
vragen. Niet alleen tijdens kantooruren, maar juist
op een moment dat het u goed uitkomt. Al is het
midden in de nacht.

Storm raakt onze huurders
Donderdag 23 juni is in een deel van ons werkgebied

Schade aan inboedel of zelf aangebrachte

Een website is nooit af

extreme regen en hagel gevallen. Dit noodweer

voorzieningen

Om u nog beter en duidelijker te informeren

heeft veel schade aan woningen, auto’s en bomen

WoCom heeft voornamelijk schade aan de buitenkant

hebben we onlangs onze website vernieuwd.

veroorzaakt. Deze storm trof ook een groot deel van onze

van de huurwoning en garage/berging gerepareerd.

Belangrijke informatie, die voor elke huurder

huurders. We zijn geraakt door hun – vaak emotionele –

Eventuele schade aan de inboedel (waaronder meubels)

makkelijk beschikbaar moet zijn, vindt u

verhalen. Ongeveer 1.200 van onze huurwoningen

gaat via de eigen inboedelverzekering van huurders. Net

voortaan rechtsboven in het 'snelmenu'. Omdat

liepen schade op. Door de inzet van vele medewerkers

als vervolgschade, zoals van bijvoorbeeld lekkages en

onze website altijd beter kan, gaan we door met

en 12 extra aannemers hebben wij getracht de

eventuele schade aan zelf aangebrachte voorzieningen

het ontwikkelen van pagina’s.

woningen zo snel mogelijk wind- en waterdicht te

(zoals aangebouwde schuurtjes of uitbouwen). Heeft

maken. Gezien de omvang van de schade hebben wij als

u schade? Dan adviseren we u deze te melden bij uw

Heeft u tips ter verbetering?

eerste prioriteit gegeven aan noodvoorzieningen en het

verzekeringsmaatschappij. Neemt uw verzekering uw

Of ontbreekt er volgens u informatie? Laat het

verhelpen van onveilige woonsituaties. Daadwerkelijke

aanvraag niet in behandeling? Of verwijst zij terug naar

ons dan weten via communicatie@wocom.nl.

reparaties of vervangingen vonden later plaats, vanwege

woCom? Vraag uw verzekering dan om een schriftelijke

een (landelijk) tekort aan materialen.

afwijzing en het artikel waarop zij deze afwijzing baseert.

Verzeker uw inboedel

Brand, diefstal of waterschade is al erg genoeg
Brand door een smeulende sigaret, een omgevallen kaars of kortsluiting. Een woning die vol water staat door een gesprongen waterleiding bij de bovenburen of een daklekkage door
een hagelstorm. U kent de verhalen vast wel en helaas: het kan u óók overkomen. Gelukkig kunt u zich hiertegen verzekeren met een inboedelverzekering.
Wat is een inboedelverzekering?

oorzaak, maar de gevolgschade aan de eigendommen is voor rekening van de

Een inboedelverzekering dekt schade aan uw spullen. Onder inboedel wordt

huurder. Pas als mensen diefstal of schade meemaken, beseffen ze het nut van de

verstaan: alle spullen die zonder sloopwerk weggehaald kunnen worden. Denk

inboedelverzekering. Regel dit dus nu voordat het te laat is!

aan vloerbedekking, televisie, meubels, schilderijen, kleding et cetera. Een
inboedelverzekering dekt over het algemeen schade aan uw inboedel door diefstal,

Waar moet u op letten?

brand, storm, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die met opzet is

Geef bij het afsluiten van een inboedelverzekering goed aan dat u een huurwoning

veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor schade aan het huis zelf bestaat een

heeft en dat u het huurdersbelang mee wilt verzekeren. Hieronder vallen bijvoorbeeld

opstalverzekering; dit regelt woCom voor haar huurders.

aanpassingen waarmee u uw woning heeft verbeterd en die niet door de verhuurder
zijn aangebracht. Let op uw eigen risico per gebeurtenis en pas op voor een hoog

Waarom een inboedelverzekering?
Huurders realiseren zich vaak niet dat de afwerking van de woning (behang, vloeren,
stoffering) tot de inboedel wordt gerekend. Bij een lekkage herstelt woCom de

eigen risico.
www.inboedelverzekeringen.nl
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Hans Verhagen is woonmakelaar van woCom

Huis huren? Huis kopen!
Hans Verhagen, woonmakelaar bij woCom, verkoopt

Van huur naar koop

woningen die uit de huur vrijkomen en legt uit waarom

WoCom biedt regelmatig huurwoningen te koop aan.

een huis kopen nu heel goed kan. “De hypotheekrente

Soms nemen huurders zelf contact op om te vragen

is historisch laag. Dat maakt het aantrekkelijk om een

of ze hun huurwoning kunnen kopen. Anderen

huis te kopen. Aangezien je de rente voor lange tijd

worden door een brief van woCom erop geattendeerd

(bijvoorbeeld 10 of 15 jaar) vast kunt zetten, weet

dat hun huurwoning in de verkoop komt. Er is vaak

je ook wat je al die jaren maandelijks gaat betalen.

belangstelling voor de van-huur-naar-koop-situatie.

Bij een huurwoning heb je steeds te maken met de
jaarlijkse huurverhoging. Daarnaast bouw je met een

Nieuwe sociale huurwoningen

koopwoning eigen kapitaal op, wat je niet doet met een

Met de opbrengst van de verkopen werken we

huurwoning.” Vooral huurders met een inkomen dat

aan de ontwikkeling en bouw van nieuwe sociale

net boven modaal ligt, zijn geschikte kopers. Door de

huurwoningen. Per slot van rekening is dat de kerntaak

gevolgen van de Woningwet, waarin ‘passend toewijzen’

van woCom.

is vastgelegd, blijken maandelijkse hypotheeklasten
soms goedkoper dan maandelijks huur betalen.

www.wocom.nl/kanikmijnwoningkopen

Spreekuur

Tóch dichtbij de klant

Onze spreekuren zijn veranderd. Omdat de bezoekers

doen we dat? Door de tijd die we in spreekuren

aantallen teruglopen, houden we in Helmond en in

steken, gedeeltelijk of geheel te vervangen door

Laarbeek vanaf maandag 5 september voortaan één

huisbezoeken. Klanten die ons graag persoonlijk

keer in de week spreekuur.

willen spreken maar niet de mogelijkheid hebben

We kiezen ervoor om dichtbij de klant te staan en
willen het persoonlijk contact bevorderen. Hoe

om naar kantoor of naar het spreekuur te komen,
Spreekuur Helmond

kunnen met ons contact opnemen voor het maken

Op maandag van 13.30 tot 15.30 uur

van een afspraak. Dat kan bij u thuis of op een

in het kantoor aan de Mierloseweg 71.

andere locatie.

Speekuur Laarbeek

Zichtbaar in de wijk

Op donderdag van 13.30 tot 15.30 uur

We vinden het belangrijk dat we zichtbaar zijn

in het Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout

in de wijk. Daarom zorgen we ervoor dat onze

(dus niet meer in Beek en Donk).

medewerkers Leefbaarheid vaker in de wijken

Woonmakelaar Hans Verhagen

Zet het vast in uw agenda!

24 september:
landelijke
Burendag

aanwezig zijn. Zij zijn herkenbaar aan de auto met
het woCom-logo en de bedrijfskleding. Spreek hen
gerust aan.

Op 24 september, de 4e zaterdag van september,
is het weer landelijke Burendag. Een dag waarop
je met buren samenkomt voor een borrel, een
spelletjesmiddag of om de buurt op te knappen.
Voorgaande jaren was het steeds een groot
nationaal feest. In 2015 deden in heel Nederland
bijna 1 miljoen mensen mee!
Op www.burendag.nl ziet u wat er in uw buurt
allemaal wordt georganiseerd.

www.burendag.nl

Bij Buurten op de koffie
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Op de koffie bij ...

Nieuwe directeur-bestuurder
in gesprek met huurders
Extra inzet
De stormschade is ook wel erg groot. Ik vertel de familie Van Ooijen dat wij
vanaf de dag na de ramp met man en macht gewerkt hebben om onze 1.200
beschadigde huurhuizen zo snel mogelijk wind- en waterdicht te maken. Dat er
extra medewerkers zijn ingezet om de talloze reparatieverzoeken aan te nemen,
zelfs op zaterdag. Vanaf die vrijdag hebben we door 12 extra aannemers overal
noodvoorzieningen laten aanbrengen, die later weer zijn vervangen door nieuwe
dakpannen en ramen. Dat het, door een (landelijk) tekort aan materialen, langer
duurt voordat elk huis hersteld is, vinden we heel erg.
Huurders meer betrekken
Liesbeth en Ferd snappen dat niet alles meteen opgelost kan worden, ze weten
Vanaf 1 mei heeft woCom een nieuwe directeur-bestuurder, Mirjam Kräwinkel. Mirjam

hoe hard de storm heeft toegeslagen in hun dorp. Ze raadpleegden onze website

is een bestuurder die graag de verbinding zoekt. Met samenwerkingspartners, met

voor actuele informatie, maar hadden na de storm graag wat meer woCom-

collega-corporaties, maar vooral met haar huurders. Aan de ‘keukentafel’ maakt ze

medewerkers willen zien in hun straat. En de brief met informatie was goed,

een praatje, stelt ze vragen, bespreekt ze kwesties en geeft ze antwoorden.

maar had eerder gekund. Hier had woCom ook om hulp van de huurders kunnen
vragen, volgens Liesbeth en Ferd. Zij hadden de brieven best in hun wijk willen

In juli ging ik op de koffie bij Liesbeth en Ferd van Ooijen, huurders die al 36 jaar aan

rondbrengen.

Het Eegtje in Someren wonen. In een buurt waar men elkaar kent en elkaar helpt,
maar niet de deur plat loopt. Waar gesettelde zestigplussers naast dertigers wonen
die net hún ‘thuis’ hebben gevonden. De familie Van Ooijen woont hier fijn, met hun
drie kinderen in de buurt.
Onder de indruk
Na een leven van hard werken genieten ze nu van hun kleurrijke tuintje. Ik ben
betoverd door de passie die ze delen voor bloemen, insecten en vlinders. En onder
de indruk van hun verhaal. De tuin is herstellende, net als Liesbeth en Ferd, van een
zwarte avond in juni. Een avond vol reuzehagelstenen. Niet alleen de tuin zuchtte
onder de storm, de hele straat had het zwaar te verduren. Dakpannen sneuvelden,

Buren zoeken nog steeds steun bij elkaar
auto’s werden letterlijk bekogeld en net als vele buren konden Liesbeth en Ferd niet
voldoende emmers en potten vinden om hun woning droog te houden. Hun dak

Tips die wij ter harte nemen: huurders er meer bij betrekken en zichtbaarder zijn in

is gemaakt, de bloemetjes groeien weer, maar de littekens van de storm zijn nog

de wijk. Zo krijgt mijn bezoek aan Het Eegtje een mooie wending.

zichtbaar. Dat geldt voor heel Someren. Her en der zie je nog plastic op daken. Auto’s
die niet total loss zijn verklaard, zitten nog vol deuken. Buren zoeken nog steeds
steun bij elkaar, vragen zich af waarom nog niet alle daken zijn gemaakt.

Nulmeting krijgt vervolg in 2016
Wij willen weten of u tevreden bent over onze dienstverlening. In september ontvangt

KWH vraagt huurders naar hun mening

een aantal huurders een vragenlijst via e-mail. Door onderzoeksbureau USP worden

Het kan zijn dat u tegelijkertijd een vragenlijst krijgt van het Kwaliteitscentrum

ook huurders telefonisch benaderd.

Woningcorporaties Huursector (KWH). Sinds maart benadert het KWH iedere
maand huurders die met woCom in contact zijn geweest vanwege een reparatie

Kwaliteit van de dienstverlening

of onderhoud aan hun woning, een nieuwe woning hebben betrokken of de huur

In 2014 hebben de huurdersorganisaties B
 ewonersraad Laarbeek, De Pan en De

hebben opgezegd. Daarnaast wordt maandelijks een willekeurige groep huurders

Vaart met woCom en Woningstichting Laarbeek afgesproken dat de fusie geen

gevraagd naar hun mening over het contact met woCom, bijvoorbeeld over de

gevolgen mag hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening van woCom.

bereikbaarheid en de wijze waarop wij klachten afhandelen.

Daarom is in het voorjaar van 2015 een nulmeting gehouden. In september
van dit jaar houden we opnieuw een meting. Als blijkt dat de kwaliteit van de

Helpt u ons?

dienstverlening achteruit is gegaan, kijken we hoe we die weer op het vereiste peil

Wij hopen natuurlijk dat u meewerkt aan de onderzoeken. Daar helpt u ons mee.

kunnen brengen.

Wij horen graag wat goed gaat, maar ook wat beter kan!

Bij Buurten Cranendonck, Heeze-Leende, Laarbeek
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Ook woCom huisvest mensen
met een verblijfsvergunning

Algem
inform ene
atie

Vlassak nieuwe aannemer voor
Cranendonck en Heeze-Leende
Per 1 juli heeft woCom een nieuwe aannemer

Op diverse plaatsen in de wereld heerst onrust. Veel personen ontvluchten hun

voor het uitvoeren van reparaties in Cranendock

vaderland en proberen noodgedwongen ergens anders een nieuw bestaan op te bouwen.

en Heeze-Leende. Vlassak Aannemings
maat

In Nederland werken gemeenten, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Stichting Vluchtelingenwerk en

schappij BV uit Budel neemt deze werkzaam

woningcorporaties samen om goede en passende huisvesting te vinden voor vluchtelingen die in Nederland een

heden over van Knaapen Beheer & Onderhoud.

verblijfsstatus hebben gekregen. Ook woCom huisvest mensen met een verblijfsvergunning.

We bedanken aannemer Knaapen voor de
samenwerking.

Aankomst en asielaanvraag

woningzoekenden stijgt. In de gemeenten waar

Asielzoekers die in Nederland aankomen, melden

woCom veel huurwoningen heeft, nemen we het

Geen verandering voor de huurder

zich in een van de centrale ontvangstlocaties van het

grootste deel van de te huisvesten statushouders

Huurt u in Cranendonck of Heeze-Leende? Dan

COA. De asielprocedure duurt 8 dagen tot maximaal

voor onze rekening. We hebben bij de gemeenten

verandert er voor u niets. U meldt uw reparatie

6 maanden. In de tussentijd wonen ze in een asiel

aangegeven dat er ook naar andere oplossingen

verzoek gewoon via Mijn woCom of via het

zoekerscentrum (AZC). Op dit moment zitten er

moet worden gezocht om aan de gemeentelijke

formulier op de website.

tienduizenden mensen in AZC’s; het merendeel komt

taakstelling te voldoen.

uit Syrië, Eritrea en Ethiopië.
Verblijfsvergunning

Een (t)huis voor iedereen

Wanneer een vluchteling een tijdelijke verblijfs
vergunning krijgt, wordt hij of zij een statushouder

Deze enorme opgave kan niet enkel en alleen door

genoemd. Omdat er dan definitieve woonruimte

woCom en collega-corporaties worden gerealiseerd

moet worden gezocht, koppelt het COA de

in hun bestaande woningvoorraad. We blijven onze

statushouder aan een gemeente. De gemeente

bijdrage aan de gemeentelijke taakstelling leveren,

heeft vervolgens de taak om woonruimte te regelen.

maar woCom heeft ook de verantwoordelijkheid om

Na 5 jaar in Nederland te hebben gewoond, kunnen

andere woningzoekenden te huisvesten.

Nieuwe redacteur

statushouders een definitieve verblijfsvergunning
aanvragen. Als er familie is achtergebleven in het

Goede buur

land van herkomst, dan kan een verzoek worden

Misschien wonen er al vluchtelingen in uw buurt of

ingediend voor gezinshereniging.

komen die er te wonen. Mocht dat het geval zijn,
bedenk wat het betekent om uit je land te moeten

Huisvesting

vluchten en in een vreemde omgeving terecht te

Gemeenten krijgen op basis van hun grootte elk

komen. Een goede buur in een nieuwe omgeving kan

jaar van het Rijk te horen hoeveel statushouders

de pijn van het vertrek uit de vertrouwde omgeving

ze moeten huisvesten. Dit wordt de gemeentelijke

gelukkig wat verlichten.

taakstelling genoemd. Omdat gemeenten vaak niet

Misschien herkent u haar: Toosje Dekkers. We
volgden haar tijdens de bouw van haar woning

zelf over woningen beschikken, leggen ze die taak

in De Fontein. Voor Bij Buurten schreef ze daar

neer bij woningcorporaties.

een column over. Toosje vindt het leuk om te
schrijven en doet dat met veel enthousiasme. Nu

De rol van woCom

haar woning is opgeleverd, vroegen we haar of

In 2016 moeten alle Peel- en A2-gemeenten 300

zij onze buurtredacteur in Laarbeek wil worden.

tot 400 statushouders huisvesten. Dit is een enorm

Op de achterpagina leest u haar eerste artikel.

aantal vergeleken bij de jaren daarvoor. Omdat
de vraag naar sociale huurwoningen sowieso al

Heeft u, net als Toosje, ook zin om geregeld

groot is, betekent dit dat de wachttijd voor veel

wat

te

schrijven

voor

de

Bij

Buurten?

Stuur dan een e-mail naar de redactie via
communicatie@wocom.nl. We vertellen u er

Asbestinventarisatie Laarbeek
In Laarbeek houden we een asbestinventarisatie. Dit

woning asbest. Speciaal opgeleide medewerkers van

doen we om inzicht te krijgen of en in welke mate

RPS voeren steekproefsgewijs het onderzoek uit; niet

asbest is verwerkt in de huurwoningen. Zo kunnen

alle woningen worden gecontroleerd. De bewoners

we beter beoordelen welke maatregelen genomen

van woningen waar mogelijk een onderzoek wordt

moeten worden.

uitgevoerd, hebben van ons een brief gekregen.
Het onderzoek loopt tot begin oktober 2016. Kijk

Het verwerken van asbest is sinds 1993 verboden.

voor informatie over asbest op onze website.

Woningen die voor 1994 zijn gebouwd, zijn daarom
‘asbestverdacht’. Uiteraard zit niet in elke verdachte

www.wocom.nl/asbest

graag meer over.

Wijziging melden
glasschade Laarbeek
Woont u in Laarbeek en bent u lid van het glas- en
gotenfonds? Meld voortaan glasschade rechtstreeks
bij Van den Akker Glas- en Schilderwerken B.V.
op telefoonnummer (0492) 53 64 32.

Bij Buurten Someren, Asten
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Samen werken en samenwerken voor prettig wonen

Aanschuiven bij de
wijktafel Someren-Asten
Bij woCom staan talloze mensen dag in dag uit klaar om

en overbewoning tot illegale dumping van afval. Ik werk

onze huurders te ondersteunen. Dat gebeurt op allerlei

veel samen met instanties, onder meer de gemeente, de

manieren. Vandaag schuiven we aan bij de wijktafel

politie en het zorgsignaleringsteam en heb daar vaste

Someren-Asten, spreken we met verschillende medewerkers

afspraken mee. Het zijn niet alleen maar klachten die ik

en geven we u een kijkje achter de schermen van woCom.

behandel. Ik bezoek bijvoorbeeld regelmatig huurders
die een huurachterstand hebben. Je zou denken dat die

Consulent Wonen & Buurten

mensen dat naar vinden, maar vaak is het tegendeel

Ellen Vereijken is in gesprek met buitengewoon

waar. Door open in gesprek met deze huurders te gaan,

opsporingsambtenaar Christ Jacobs als we binnen

kan ik vaak een cirkel doorbreken waar zij zelf niet uit

komen. Eens in de zes weken zit zij samen met deze

kunnen komen. Het is fijn dat ik dan kan helpen om een

gemeentelijk ambtenaar letterlijk aan tafel om de

oplossing aan te dragen.”

lopende zaken te bespreken. Ellen: “Ik behandel veel
Ellen Vereijken, consulent Wonen & Buurten en Christ Jacobs,
buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van gemeente Someren.

klachten. ‘s Morgens begin ik met het doornemen

Ruggespraak met andere wijktafels

van alle adressen in de wijk waarover een melding is

Een van de grootste taken van Ellen is de aanpak van

binnengekomen. Dat is heel breed: van geluidsoverlast

overlast. “Soms is dat lastig om alleen op te lossen.

van de woning aangaat. Sinds de storm van 23 juni is

Ruggespraak met andere wijktafels is dan heel

Cathelijne fulltime bezig met het verwerken van de

prettig. Met alle consulenten hebben we regelmatig

stormschade en alles wat daarbij komt kijken. Haar

gezamenlijk overleg en we wisselen onze ervaringen

reguliere werkzaamheden kwamen daarbij zo in de

uit. Elke wijk en elke huurder heeft zijn eigen specifieke

knel, dat opzichter André van de Steeg tijdelijk haar

aanpak. Door goed overleg proberen we de service en

normale taken overneemt. Cathelijne: “De opzichter

de kwaliteit van woCom te waarborgen.”

bepaalt aan de hand van het onderhoudsbeleid
wanneer werkzaamheden aan een woning door

De verhuurmakelaar

woCom of door de huurder moeten worden verzorgd.

De verhuurmakelaar houdt zich bezig met alle aspecten

Vaak gaan we er dan kijken om het nauwkeurig te

van de verhuur: van de huuropzegging van de ene

kunnen beoordelen en als het kan geven we de huurder

huurder tot de ondertekening van het huurcontract

bruikbare, praktische adviezen. Daarnaast schakel ik als

van de andere. Na de eindcontrole bekijkt zij of er zaken

opzichter onze samenwerkingspartners in wanneer er

zijn die woCom moet doen aan de woning voordat

bepaalde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

er een nieuwe huurder intrekt. Voor woningen die

Met andere woorden: ik coördineer alle taken die met

vrijkomen gaat ze aan slag om nieuwe huurders te

de staat van de woning te maken hebben.”

benaderen en alles in orde te maken. Op dit moment
is ze bijvoorbeeld druk bezig met de toewijzing van de

Praktijkvoorbeeld

nieuwe huurwoningen in Someren-Noord (De Sijl).

Met opzichter André rijden we naar een huurster.
Ze woont sinds een jaar in een huis van woCom. De

Opzichter André van de Steeg bij nieuwbouwproject De Sijl.
Onder: de dagelijkse praktijk. Hoe lossen we dit op?

De opzichter

vorige huurder heeft een lamp verwijderd die naast

Opzichter Cathelijne Valentijn (zie ook pagina 11) is de

de voordeur hing, het ontstane gat dichtgesmeerd en

schakel tussen huurders en woCom waar het de staat

het daarna een lik verf gegeven. “Helemaal gelijk, het
is geen gezicht,” beaamt André als de huurster hem
daarop wijst. “Het is sowieso heel slordig gedaan. En zie
je al die lichte banen bij de aangrenzende woningen?
Dat is zichtbepalend. Je kunt het de vorige huurder niet
kwalijk nemen: die kan niet weten welke kleur en welke
soort verf daarvoor gebruikt wordt. Dat gaan wij dus
regelen; dit is typisch een klus voor woCom.”
We staan voor u klaar
Na een bezoekje aan de wijktafel Someren-Asten wordt
duidelijk met hoeveel inzet wordt gewerkt aan het
wonen en de leefbaarheid van de huurders. Of dat nu
gaat om rondslingerend afval, problemen met de huur,
schade aan de woning door storm of een verkeerde
kleur verf: de medewerkers van de wijktafel staan voor
u klaar!

Bij Buurten Helmond
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In memoriam Frank van Lieshout

Afscheid
Houdoe Frank. Met jouw overlijden is er een
stukje Helmond uit de Bij Buurten weggevallen.
Jij was de buurtreporter die overal iets vanaf wist.
Een wandelend geschiedenisboek. Of dat nu ging
over Woningbouwvereniging Helmond West (een
van de voorlopers van het huidige woCom) waar
jij jarenlang secretaris bent geweest. Of waar de
eerste huurwoning van Helmond heeft gestaan.
Overal had jij een verhaal bij.
Bedankt Frank, voor de
vele mooie momenten
samen en de verhalen
over Helmond.
We wensen je familie en
vrienden veel sterkte in

100 jaar sociale woningbouw
in Helmond
In 1915 waren er in Helmond nog helemaal géén

vonden de deskundigen. Toch waren er ook heel

sociale huurwoningen. Arbeiders woonden met

positieve geluiden.

hun – vaak grote – gezin in kleine en ongezonde
krotwoningen. In 1916 werd in Helmond de eerste

Meer dan stenen alleen

sociale huurwoning opgeleverd. Nu zijn er circa 15.000

In Helmond werken de woningcorporaties nauw

corporatiewoningen in de stad; ruim 40% van het

met elkaar en met andere organisaties samen.

totale aantal huizen. De sociale huursector bestaat in

Daardoor ontstaan mooie initiatieven en goede

Helmond dit jaar een eeuw!

oplossingen voor vraagstukken. Zo kijken we naar
de toekomst en spelen we in op ontwikkelingen.

Gemeente Helmond en de woningcorporaties

Waar mogelijk bouwen we flexibel, passend bij de

Compaen, Volksbelang, Woonpartners en woCom

behoeften van nu en de toekomst. Goed wonen is

besteden dit jaar veel aandacht aan een eeuw

een eerste levensbehoefte. En dat is meer dan alleen

sociale volkshuisvesting. Op woensdag 1 juni was

zorgen voor de stenen.

de aftrap met een symposium. Zo’n honderd
genodigden

deze moeilijke tijd.

Maakt u al
gebruik van
Mijn woCom?

luisterden

naar

presentaties

en

Activiteiten voor huurders

discussieerden over de vraag:

Er is een korte film met unieke beelden gemaakt

‘Haalt

huursector

over de ontwikkeling van de sociale woningbouw in

de volgende eeuw?’ Het is

Helmond de afgelopen 100 jaar. Hartstikke leuk om

niet

en

eens te bekijken. U vindt de film op onze website.

maneschijn in de sector, dat werd

Later dit jaar volgen er natuurlijk ook activiteiten

duidelijk. Veel ontwikkelingen

voor de huurders van de Helmondse corporaties. We

zorgen voor donkere wolken,

houden u op de hoogte!

de

sociale

allemaal

rozen
geur

Op http://mijn.wocom.nl regelt u veel zaken
voor uw huurwoning op een moment dat het u
uitkomt. U kunt uw correspondentie terugkijken,
woning- en persoonlijke gegevens aanpassen
en reparatieverzoeken melden. Heeft u geen
inloggegevens? Bel ons of stuur een e-mail naar
info@wocom.nl.
Tuindorpwoningen, de eerste sociale huurwoningen in Helmond

Samen tegen woninginbraken
Bekijk wat u kunt doen om inbraak te voorkomen. Met maatregelen die eenvoudig uit te voeren zijn, geeft u
inbrekers veel minder kans! Gemeente, politie, woningcorporaties en andere partners doen er alles aan om
inbraken te voorkomen, maar juist de hulp van bewoners is onmisbaar! Veiligheid maken we immers samen.
Onderstaande tips kunnen u daarbij helpen.
• Sluit alle deuren en ramen, ook al bent u maar
even weg. Vergeet het wc-raampje niet!
• Laat nooit sleutels aan de binnenkant van het slot
zitten.
• Zet ladders en vuilcontainers weg.
• Maak duidelijke afspraken met uw buren.

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

• Verstop uw sleutel nooit onder de deurmat of
bloempot.
• Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt.
• Laat waardevolle apparatuur (iPad, laptop) niet in
het zicht staan als u uw huis verlaat.
• Registreer uw spullen.

Bij Buurten mijn huis en ik
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Wonen in het Postkantoorstraatje in Leende

IJstaart eten bij Piet en Mieke
Tekst en foto’s: Karin Verheijen

In het dorpje Leende, gemeente Heeze-Leende, loop ik op een warme middag in juli door het kleine,
gezellige Postkantoorstraatje. Het komt uit op de Dorpstraat, de doorgaande weg naar het centrum
van Leende. Bij de woning van Piet en Mieke Geerings bel ik aan. Na een hartelijke ontvangst zitten
we samen aan tafel te genieten van wat drinken en een hele lekkere ijstaart. Erg aangenaam op deze
warme dag.
Piet (69) en Mieke (67) wonen al zo'n 3 jaar aan het Postkantoorstraatje in Leende.
Ze hebben het er prima naar hun zin en wonen er dan ook met heel veel plezier.
De woningen zijn gebouwd rond 1985, waardoor de keuken en de badkamer
toch wel een beetje gedateerd waren. In november vorig jaar was het dan zover.
Voor verschillende huizen in de straat, waaronder dat van hen, stond er een grote
renovatie gepland.

Actief
Piet en Mieke zijn heel actief. Ze houden van fietsen en wandelen, gaan graag op
vakantie en passen met veel plezier op bij hun vijf kleinkinderen. Het is heel fijn
dat de twee zonen met hun gezinnen ook in Leende wonen, aldus de trotse opa
en oma.
Prettige woonsfeer
Ook staan Piet en Mieke altijd klaar om anderen te helpen. Er is een heel goed
contact met de andere bewoners aan het Postkantoorstraatje. De ramen wassen,
verstelwerk, de kliko's weer terug aan huis zetten, een boodschap, een gezellig
praatje: ze doen het graag voor de buren. En waar het kan en lukt, doen de
buren ook iets terug. Zo houdt Piet de tuin van zijn buurman netjes bij. Diezelfde
buurman knipt de haren van Piet. Zo doet ieder wat hij kan voor elkaar en dat
zorgt voor een hele prettige woonsfeer!

Met de bouwvakkers aan de koffie
Voor veel bewoners zou dit een enorme last betekenen, maar voor Piet en Mieke
was het allesbehalve dat. In de woonkamer hadden ze extra tafels en stoelen
geplaatst, zodat de bouwvakkers tussendoor gezellig konden aanschuiven om
even bij te komen. Voor een hapje en een drankje werd uiteraard goed gezorgd.
Het was dan ook steeds weer een gezellig samenkomen. Het prettige contact
met de projectleider Chris Driessen en de bouwvakkers, in combinatie met het
gewenste resultaat, maakte deze renovatie in slechts een kleine maand tot een
zeer geslaagd project!

Bij Buurten nieuwbouw

10

WoCom bouwt verder
WoCom ontwikkelt regelmatig nieuwbouw.
Wij zetten ons in om betaalbare woningen
te realiseren. Op dit moment zijn wij onder
andere bezig met onderstaande projecten.
Wilt u hier meer over weten? Kijk dan eens op
www.wocom.nl.

Helmond (vervolg)

Someren

Liverdonk, Helmond-Brandevoort

De Sijl, Someren

In juli zijn we gestart met de verkoop van 14 twee-

We bouwen in Someren-Noord 18 sociale huur

onder-een-kapwoningen in Liverdonk, het nieuwe

woningen: 8 gezinswoningen en 10 levensloop

‘witte dorpje’ van Brandevoort. De verkoopprijzen

bestendige woningen. Die laatste woningen zijn

liggen tussen € 259.000 en € 269.000 vrij op naam. Eind

zó gebouwd dat de bewoners erin kunnen blijven

van dit jaar verwachten we te kunnen starten met de

wonen als hun levensomstandigheden veranderen,

bouw van 26 vrijesector-huurwoningen.

bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap.

Helmond
Looiseveld, Helmond-Brandevoort

www.mooiliverdonk.nl

De kale huurprijs per maand voor deze woning is € 586.
Die van de gezinswoning is € 628. Vanaf augustus staan
de woningen op Wooniezie. Op dit moment zijn we
bezig met de toewijzing.

Op 28 juli is het hoogste punt van de bouw van fase 1
bereikt. Dit hebben we samen met de toekomstige

Blok 25 in De Veste, Helmond-Brandevoort

bewoners en de bouwvakkers gevierd. De koop

Laarbeek

woningen worden nu gebouwd en eind dit jaar

Moreeshof (Laarhuys), Lieshout

opgeleverd. Er zijn nog maar enkele van deze woningen
te koop. De verkoopprijzen liggen tussen € 182.000 en
€185.000 vrij op naam. Deze maand (september) starten
we hier ook met de bouw van 10 sociale huurwoningen.
In de volgende Bij Buurten geven wij u meer informatie.
www.looiseveld.nl

Varia Veste, Helmond-Brandevoort

In het westelijke deel van De Veste (De Voltooiing)
realiseren we samen met de Zorgboog, ORO en Stichting
Samengaan een nieuwbouwplan/woonzorgcomplex.
Het plan bestaat uit de volgende woonvoorzieningen:
• 4 groepswoningen voor in totaal 28 mensen met een
psychogeriatrische beperking;
• een groepsvoorziening en 18 appartementen voor
totaal 24 mensen met een verstandelijke beperking;
• 15 appartementen en een gemeenschappelijke
ruimte voor 15 jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis;
• 22 gezinswoningen en 2 appartementen.
Toekomstige bewoners kunnen hun auto parkeren op
het binnenterrein. We verwachten eind dit jaar met de

De bouw van het nieuwe woonzorgcomplex in het

bouw te kunnen starten.

centrum van Lieshout loopt lekker. De contouren
worden steeds duidelijker. In het complex kunnen

In het plan Varia Veste zijn momenteel 8 woningen

straks 24 kinderen en jongvolwassenen met een

in aanbouw. Hiervan zijn er nog 2 te koop. De

verstandelijke beperking wonen. Eind juli namen de

verkoopprijzen liggen tussen € 197.500 en € 212.500

toekomstige bewoners een kijkje om al een beetje te

vrij op naam.

wennen aan hun nieuwe thuis.

www.variaveste.nl

www.laarhuys.nl

Bij Buurten onderhoud
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Bespaar op energiekosten

Zonnepanelen. Iets voor u?
WoCom biedt individuele huurders de mogelijkheid om zonnepanelen te laten plaatsen.

Is uw woning geschikt voor zonnepanelen?

Lijkt u dat wat? Meld u dan aan. U bespaart dan op uw energiekosten. En samen leveren

Voor huurders in een appartementencomplex is het (nog) niet mogelijk om te kiezen

we een bijdrage aan het duurzaam opwekken van stroom.

voor zonne-energie. Alleen huurders in een 'gewone', grondgebonden woning
kunnen nu meedoen. Als ze aan de voorwaarden voor het aanbrengen van zonne

Maak gebruik van deze kans

panelen voldoen. Zo mag er voor de huurwoning op korte termijn geen dakrenovatie

Meld u aan als u belangstelling heeft. De aanmeldingen worden op volgorde van

gepland staan en wordt de technische haalbaarheid door woCom gecontroleerd.

binnenkomst beoordeeld. Dit jaar kunnen we namelijk 100 woningen voorzien van
zonnepanelen. Aan het einde van dit jaar kijken we of het project succesvol is en of

Meer informatie en aanmelden

het een vervolg krijgt in 2017.

Wilt u zich aanmelden of meer weten over de installatie van zonnepanelen? Neem
dan contact met ons op via telefoonnummer (0493) 49 76 66 of stel uw vraag per
e-mail via info@wocom.nl.

Twee soorten pakketten
Wij bieden twee soorten zonnepanelenpakketten aan (mits technisch mogelijk): een
pakket met 6 of 8 panelen. In de tabel hiernaast ziet u een berekening van de kosten
en wat de besparing kan zijn.
Een erkend installateur plaatst de zonnepanelen op uw dak. Natuurlijk zorgt hij ook
voor alle noodzakelijke bekabeling, voorzieningen en een omvormer. De exacte
opbrengst van de zonnepanelen is afhankelijk van een aantal factoren. Zo is de stand
van de zon ten opzichte van het dak bepalend. Ook kan de aanwezigheid van bomen

Aantal panelen

Maximale opbrengst
per maand*

Uw bijdrage
per maand

Uw voordeel
per maand

6

€ 25,00

€ 12,50

€ 12,50

8

€ 33,32

€ 16,66

€ 16,66

*D
 e maximale opbrengst in de tabel hierboven is gebaseerd op een ideale ligging op het
zuiden. Uw woning kan een afwijkende ligging hebben waardoor uw voordeel in de
praktijk minder kan zijn.

of een dakkapel van invloed zijn.

Onderhoud

Tip van de opzichter

Elk jaar is een aantal woningen aan de beurt voor

Traprenovatie in Budel

onderhoud. Als uw woning in aanmerking komt voor

In de Graafschaphornelaan en Meierijstraat in Budel

(groot) onderhoud informeren wij u op tijd daarover.

zijn de drie betontrappen naar de bovenwoningen

Hieronder een kleine greep uit onze onderhoudsprojecten.

vervangen door drie stalen trappen. Bewoners van de

Renovatieproject van 44 woningen

hun woning doorgebracht. De uitvoering heeft in totaal

Geef uw
radiatoren een
schoonmaakbeurtje

In dit project worden gerenoveerd:

twee weken geduurd.

Hoewel het nog heerlijk weer kan zijn in september,

bovenwoningen hebben drie dagen en nachten niet in

• 8 woningen in Poelruiter, Budel-Schoot

liggen de warme zomermaanden achter ons.

• 30 woningen in De Wieken, Budel

’s Avonds wordt het al wat vroeger donker en wat

• 2 woningen in de Margrietlaan, Leende

killer. Voor u het weet zet u de thermostaat weer

• 4 woningen in Valentijn, Sterksel

een beetje omhoog.

Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan douche,

Een radiator werkt beter als hij stofvrij is. Geef

toilet, keuken, dakraam en meterkast. Ook worden

uw radiatoren daarom geregeld een schoon

de asbesthoudende golfplaten van de bergingen

maakbeurtje. Vooral stof kruipt overal in, onder,

gesaneerd. Na de vakantie zijn we gestart met de

tussen en achter. Er zijn speciale radiatorborstels

opnames. Aannemer Vlassak voert de werkzaamheden

te koop waarmee u overal goed bij kunt komen,

uit. We verwachten de werkzaamheden voor het einde

maar ook met de stofzuiger kunt u stof prima te

van het jaar af te ronden.

lijf. Sopje erna en de radiatoren zijn weer schoon
en fris. Als u toch bezig bent, controleer dan de
radiator eens op roestplekken. Door roest niet te

Asbestsanering in Heeze, Someren en Sterksel
Het

noodweer

heeft

ontzettend

veel

schade

behandelen, kan een radiator uiteindelijk gaan

aangericht. Veel daken van bergingen en schuurtjes

lekken en dat wilt u natuurlijk voorkomen. Met

zijn beschadigd, waaronder golfplaten daken die uit

roestlak, te koop bij de doe-het-zelfzaak, zijn de

asbesthoudend materiaal bestaan. We hebben versneld

plekken eenvoudig te behandelen en voorkomt

opdracht gegeven om deze asbesthoudende golfplaten

u lekkage.

te vervangen. Dat gebeurt onder strenge wet- en

Zo weet u zeker dat met weinig inspanning uw

regelgeving. Eerst wordt per berging de asbest in kaart

radiatoren de komende maanden weer prima

gebracht. Daarna wordt het dak vernieuwd door een

werken.

erkend asbestverwijderingsbedrijf. Ook de beschadigde
bergingen zónder asbest worden gerepareerd. De
bewoners zijn geïnformeerd en de werkzaamheden zijn
inmiddels voor een groot deel afgerond.

Oude (boven) en nieuwe situatie (onder)

Bij Buurten thuis
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De achterkant van...
Doortje van de Burgt

Openingstijden woCom
WoCom is actief in de gemeenten Asten,
Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond,
Laarbeek en Someren.

Tekst en foto’s: Toosje Dekkers

Groene vingers

Ons kantoor aan de Witvrouwenbergweg 2 in

Doortje woonde in het Meerven in Mariahout. Daar was

Aan de voorkant van de patiowoning is een klein tuintje,

Someren is op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot

ze in het bezit van een prachtige tuin, met mooi uitzicht

aan de achterkant heeft ze een grotere tuin en die is

12.30 uur geopend. ‘s Middags werken we op

op een grote wei met koeien en op de bossen. In de lente

al heel gezellig ingericht. WoCom heeft overal bij de

afspraak.

en zomer genoot ze van de opkomst van de zon en de

achtertuintjes mooi hekwerk met klimop aangebracht.

kleurrijke bomen. In de herfst en winter van de mooie

Doortje heeft groene vingers; alle stekjes en plantjes

De inloopmogelijkheden van onze spreek

bladeren en sneeuw. Ze heeft meer dan duizend foto’s van

staan er mooi bij.

ruimtes in Lieshout en Helmond staan vermeld
op pagina 4 en op www.wocom.nl

de natuur. In haar huiskamer hangt een drieluik dat ze zelf
Actief typje

gemaakt heeft.

Doortje is heel actief. Ze zingt in twee seniorenkoren,

Telefonisch zijn we bereikbaar van 8.30 tot

Doortje is 77 jaar en heeft altijd in Mariahout

doet aan sport, zit geregeld achter de computer (mail,

17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur op

gewoond met haar man Piet, die bekend was in het

Facebook) en skypet met familie in Canada waar ze

(0493) 49 76 66. Per e-mail: info@wocom.nl

verenigingsleven, onder meer bij het CDA, de Bond

al vele malen is geweest. Met de fiets of de buurtbus

van Ouderen en de carnaval/boerenbruiloft. Helaas is

gaat ze heel Laarbeek rond. Ze gaat regelmatig naar

hij haar ontvallen, dat blijft een groot gemis. Het huis

haar oude buren in Mariahout, of die komen bij haar.

in Mariahout werd toch wel wat te groot, waardoor

Haar nieuwe buren zijn heel zorgzaam. Binnenkort gaat

Doortje besloot kleiner te gaan wonen. Het project De

ze op vakantie met haar zoon, een van de dochters en

Fontein in Lieshout kwam in beeld. Een patiowoning

natuurlijk ook kleinkinderen. Doortje geniet van alles!

aan Den Dissel leek haar wel wat, maar het was een hele
grote stap. Samen met haar zoon en drie dochters heeft
ze er goed over nagedacht.

www.wocom.nl

Colofon
Bij Buurten is een uitgave van woCom. Deze uitgave
verschijnt drie keer per jaar en wordt gemaakt door
medewerkers en huurders.
Hoofdredactie
woCom
Buurtredactie
Karin Verheijen, Toosje Dekkers, Jan Peeters, Frans
Verhoeven, Harrie Damen, Désirée Kraaij, Kyra van
Helden.
Ontwikkeling en productie
Itch Creative Studio, Helmond
Reacties
Heeft u opmerkingen, suggesties of ideeën voor Bij
Buurten? Wilt u meewerken als redacteur of fotograaf?
Neem dan contact op met het team Communicatie
via communicatie@wocom.nl of (0493) 49 76 66.
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IBRI 2015 nu beschikbaar
Bij het toewijzen van een huurwoning controleren we uw inkomensgegevens aan de hand van
een inkomensverklaring, genaamd IBRI. U kunt die gratis aanvragen via de Belastingtelefoon:
0800-0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand voor een snellere afwikkeling.

