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“Daar beginnen waar we moeten beginnen”

WoCom en huurders
trekken samen op

Alle woningen
energieneutraal
Lees dit artikel op pagina 4 >>

Kortgeleden tekenden woCom en de drie huurders

Echt betrokken

organisaties een samenwerkings
overeenkomst. Een

“Vroeger gebeurde het dat huurders een bijna of

heuglijk feit waar zo’n twee jaar overleg en de nodige

helemaal klaar plan onder ogen kregen om daar hun

zweetdruppeltjes aan voorafgingen. Berry Smits van de

mening over te geven. Dat werkt niet. Dat is geen

Wijktafel stelt
zich voor

Helmondse huurdersbelangenvereniging De Vaart zette

meedoen. We willen voortaan vanaf het allereerste

Lees dit artikel op pagina 9 >>

samen met de andere voorzitters zijn handtekening

moment met huurders in gesprek. Op een manier

onder de overeenkomst. “Ik ben blij dat we zover zijn. We

waardoor iedereen echt betrokken is. Vanaf de

hebben goede afspraken gemaakt. De huurders krijgen

keukentafel, zeg maar. Daar beginnen waar we moeten

duidelijk meer invloed dan voorheen. Een rol die past in

beginnen. Dat geeft plannen draagvlak.”

de huidige tijd.”
In contact komen
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Wijkraad Helmond West

Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder van woCom,

Berry Smits: “Met de komende aanpak van de Annawijk

beaamt dat: “We willen dat al onze huurders meedoen,

in Helmond willen we het meedoen nieuwe stijl een

hun stem laten horen. Als het om beleid gaat, maar ook

gezicht geven. Daar gaan we vanaf het allereerste
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Mijn (t)huis en ik

op dorps-, wijk- en straatniveau. In bewonerscommissies

moment met de huurders om de tafel. Het gaat dan niet
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Sociaal makelaars

of door een mening te geven bij een enquête of

alleen om het opknappen van woningen, maar ook over

bijeenkomst. Van klein tot groot. Je kunt zeggen dat

bijvoorbeeld leefbaarheid en duurzaamheid. Wonen
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Op de koffie bij...

we een nieuwe weg zijn ingeslagen waarin huurders en

is meer dan stenen alleen. We willen dan ook met alle
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De achterkant van....

woCom samen optrekken. We doen meer dan de nieuwe

huurders op verschillende manieren in contact komen.”

P12

Buurtredacteuren gezocht

Woningwet voorschrijft. Dat zegt eigenlijk al genoeg.”
(lees verder op pagina 2)

Jaaroverzicht De Vaart
Het jaaroverzicht van huurdersbelangenvereniging De Vaart bekijkt u op www.hbv-devaart.nl. Liever een
papieren exemplaar? Vraag ernaar tijdens ons spreekuur in Helmond op maandag van 13.30 tot 15.30 uur.
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Met vieren
“De samenwerking met woCom en onderling met
de bewonersraden (De Pan uit Someren, HeezeLeende, Asten en Cranendonck en Bewonersraad
Laarbeek) gaat uitstekend. De sfeer is prettig.
Brachten we vroeger ieder apart een advies uit, nu
doen we dat met drieën samen. We hebben met deze
samenwerkingsovereenkomst een goede stap gezet.
De neuzen staan dezelfde kant op. Dat belooft veel
voor de toekomst.”
Beter tegenspel
“Sterke en kritische huurdersorganisaties doen woCom
goed,” vindt Mirjam. “Je krijgt beter tegenspel en
daarmee kom je het verst. Door een goede onderlinge
band kun je ook meer tegen elkaar zeggen. Neem onze
dienstverlening. Bij onze vorige meting waardeerden
onze huurders ons iets minder. Van 7,4 naar 7,2. Nog
steeds een hele ruime voldoende, maar toch. We gaan
op korte termijn daarover met de huurders in gesprek.
We vragen wat beter kan en of zij daar zelf ook ideeën
over hebben. Ik ben ervan overtuigd dat we zo dat
kleine verschil weer goedmaken of zelfs verbeteren.”
Berry Smits en Mirjam Kräwinkel in gesprek.

Aan de slag in de Annawijk

Samen werken aan een fijne buurt

Wie verdient
een bloemetje?

Er gaat de komende tijd veel gebeuren in de

alle Annawijkers meedoen, dat ze hun stem laten

Annawijk. Gemeente Helmond, woCom en andere

horen. Communicatie is heel belangrijk. Naar elkaar

Er zijn huurders die nooit

(maatschappelijke) instanties willen actief aan de

luisteren, in gesprek gaan, maar ook aangeven

in de spotlights staan

slag in de wijk. We zetten in op wijkvernieuwing.

waarom iets niet kan. Bewoners die mee willen

maar ongemerkt

Daarin niet alleen aandacht voor onderhoud

denken over de toekomst van hun wijk zijn meer

bijzondere dingen

van woningen en straten, maar ook voor een

dan welkom.” In het 2e kwartaal van 2017 volgt een

doen voor de straat, de

leefbare (groene) omgeving en energiezuinigheid.

wijkbrede bijeenkomst.

wijk of andere huurders.

Zowel de gemeente als woCom willen hierin

Ze zetten zich belangeloos in

nadrukkelijk samenwerken met de wijk. “We gaan

Meepraten?

voor anderen. WoCom zet deze

gezamenlijk een plan van aanpak maken, waarbij

Wilt u meedenken en meepraten over de toekomst

bijzondere mensen graag een keer in

iedereen kan aangeven wat beter kan en wat

van uw (Anna)wijk? Meldt u zich dan aan bij

het zonnetje.

beter moet,” zegt Peter Baetsen, de adviseur die

a.custers@wocom.nl of (0493) 49 76 66.

woCom helpt bij de wijkaanpak. “We willen dat

Wie verdient volgens u een bloemetje?
Kent u iemand die in aanmerking komt voor
een mooie bos bloemen vanwege zijn of
haar inzet voor anderen? Mail dit dan naar
communicatie@wocom.nl.

Oproep jaarvergadering
Bewonersraad De Pan
Deze vindt plaats op woensdag 3 mei in
De Smeltkroes, Kijkakkers 1, 6026 ER Maarheeze.
Aanvang: 19.30 uur. U kunt zich aanmelden via
info@bewonersraad-depan.nl. Vermeld daarbij
met hoeveel personen u komt. Op de agenda
staan zaken als voorstelrondje van het bestuur,
jaaroverzicht
Op 16 maart maakten 40 wijkbewoners in wijkhuis Sint Anna maar liefst 60 gierzwaluwkasten. De kasten worden op diverse plekken in de wijk
opgehangen. Zo ondervinden deze beschermde vogels straks geen overlast van onderhoudswerkzaamheden aan daken.

2016,

bestuursverkiezing

en

nieuwe wetten met grote invloed op de sociale
huurmarkt.
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Foto’s: Jan Peeters en Karin Verheijen.

In het kader van NLdoet op 10 en 11 maart staken talloze vrijwilligers de handen uit de mouwen. Boven: in Helmond West werd bij de Haagwinde nieuw groen geplant.
Vele handen maken licht werk: zo werd de speeltuin – letterlijk – op de schop genomen. De toestellen werden opgeknapt, er kwam schoon nieuw zand en de wijk werd
opgeruimd. Stichting Lief (rechtsboven) kreeg een steuntje in de rug met een mooie ruimte voor alle spulletjes. In Heeze (onder) werd een skatebaantje aan de Spoorlaan
opgeknapt. Rechts: De kinderen konden dezelfde middag de ramps en pipes in gebruik nemen!

Bewonersraad Laarbeek zoekt nieuwe bestuursleden
Bewonersraad Laarbeek (BRL) is een huurdersorganisatie die met woCom overleg voert over het beleid dat huurders (en woningzoekenden) in onder andere Laarbeek
aangaat. Denk daarbij aan huurverhoging, onderhoud en renovatie, beleid over de toewijzing van woningen, eventuele verkoopplannen en dergelijke. Ook wanneer
gemeente Laarbeek en woCom prestatieafspraken maken, is de bewonersraad hier actief bij betrokken.
BRL is op zoek naar nieuwe leden die het gezellige en kritische team komen versterken. Huurt u een woning van woCom in Laarbeek? En wilt u meedenken voor alle
huurders en hun belangen behartigen? Dan kan BRL u goed gebruiken. Neem contact op via info@bewonersraadlaarbeek.nl.
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In 2050 zijn alle woningen energieneutraal

“Goed voor het milieu en uw portemonnee”
“WoCom heeft grote plannen als het om energiebesparing gaat,” vertelt Niels Arts die zich daar binnen de woningcorporatie mee bezighoudt. “Vorig jaar hebben we samen met een
afvaardiging van onze huurdersorganisaties en andere geïnteresseerde huurders het energiebeleid op papier gezet. Waar we heen willen, is meer dan duidelijk. In 2020 willen we
gemiddeld energielabel B hebben voor al onze woningen. Daarna gaan we ons woningbezit energieneutraal maken. Dat willen we in 2050 voor elkaar hebben.”
“Vóór 2021 – in minder dan 4 jaar – gaan we nog 1.500 tot 2.000 woningen aanpakken om ze op tijd te voorzien van energielabel B. Het ziet ernaar uit dat we dat gaan halen.
Om in 2050 alleen nog maar energieneutrale woningen te verhuren, is een veel grotere klus. Je hebt het dan bijvoorbeeld over het vervangen van gasketels door een systeem
waarbij je evenveel energie opwekt als je gebruikt. We hebben daarvoor nu al proefprojecten lopen met warmtepompen en zonnecollectoren. Gelukkig hebben we daar nog
ruim de tijd voor.”
Leefbaar houden
“Al die energiemaatregelen kosten natuurlijk geld.
WoCom en de huurdersorganisaties hebben afgespro
ken dat de totale woonlasten hetzelfde blijven of zelfs
dalen. Het mag de huurders geen cent kosten. Liever
zien we nog dat zij er wat aan over houden. Bovendien
gaat het wooncomfort er flink op vooruit. Dan heb ik
het er nog niet eens over hoe nodig het is om zuiniger
met energie om te gaan om onze wereld leefbaar te
houden. Wat we doen is goed voor het milieu en de
portemonnee van onze huurders.”
Onze kijk op duurzaamheid
“We zijn dit jaar begonnen om onze kijk op
duurzaamheid te beschrijven,” legt Niels uit. “Daarbij
gaat het naast het gebruik van energie bijvoorbeeld ook
over de materialen die we gebruiken bij nieuwbouw en
onderhoud van woningen. Duurzaamheid gaat meteen
over samenwerking, gezondheid en veiligheid. Het is
een breed onderwerp.”
Energiecoöperaties in de buurt
Huurders kunnen natuurlijk ook zelf het nodige doen.
Een graadje minder in huis doet vaak al wonderen.
In het gebied waar woCom woningen verhuurt, zijn
6 energieclubs actief. In Cranendonck, Heeze-Leende,
Someren, Asten, Helmond en Laarbeek. Zij helpen
bewoners om vaak met eenvoudige middelen energie
te besparen. Sommige van hen maken een energiescan
van de woning. Hieronder een overzicht per kern.
Niels Arts, projectleider van woCom, op het dak van woCom: “Zonnepanelen zijn beter voor het milieu. Daar gaan we voor!”

Laarbeek

Someren

Asten

Duurzaam Wonen Laarbeek

ZummerePower

Energyport Peelland/ZummerePower

Geeft gratis advies over energiegebruik. De stichting

Houdt

geeft

Asten heeft geen ‘eigen’ energiecoöperatie, maar kan

maakt voor € 5,- een energiescan van de woning.

voorlichting aan organisaties en scholen. Werkt aan

terecht bij EnergyPort Peelland en ZummerePower.

Dat gebeurt met een warmtecamera om de ‘zwakke’

bewustwording door publicaties en op social media.

Bij de eerste is het terugdringen van energieverbruik

plekken op te sporen. Ook komt Duurzaam Wonen

Leden gaan op excursies. Lidmaatschap is € 20,- per

en de zoektocht naar alternatieve energiebronnen

Laarbeek apparaten in huis ‘meten’ om te kijken

jaar. Een lid betaalt dan niets voor een energiescan.

de rode draad. Diverse werkgroepen zijn er actief.

wat ze verbruiken. Voor enkel € 2,50 voorrijdkosten.

Voor niet-leden is dat € 40,-. Beelden met een

Lidmaatschap is € 25,- per jaar. ZummerePower heeft

Meten is weten.

warmtebeeldcamera maken soms onderdeel uit van

ook voor bewoners van Asten een energiescan in

de scan.

huis.

www.duurzaamwonenlaarbeek.nl

regelmatig

een

www.zummerepower.nl

energiecafé

en

www.energyportpeelland.nl
www.zummerepower.nl
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Ook Bewonersraad
Laarbeek gaat mee
op groen
Naast aanspreekpunt voor alle huurders van
woCom in Laarbeek is Bewonersraad Laarbeek
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Laat het zonnetje maar komen!
Tekst en foto: Karin Verheijen

Aan de Geerkesweg in Someren staan 4 huurwoningen waarvan de huurders deelnemen aan een duurzaamheidsproject.
Dit is opgezet door woCom met als doel de huurwoningen te verduurzamen en energiezuiniger te maken. Bij deze
woningen worden zonnepanelen op het dak geplaatst met daarbij een warmtepomp. Uiteindelijk moet dat resulteren in
het terugdringen van het gasverbruik door de bewoners.

ook actief op het gebied van energiebesparing
en duurzaamheid. Zij heeft in de persoon van
Henk Coppens zelfs een energiecoach in huis. “Bij
ons staat energiebesparing hoog op de agenda,”
vertelt hij. “Ik geef huurders advies hoe zij zelf
energie kunnen besparen. Vaak met eenvoudige
maatregelen. Bijvoorbeeld het niet standby
laten staan van huishoudelijke apparaten, maar
gewoon uitzetten, een kop thee zetten met
een waterkoker en niet via het gas, gewone
verlichting vervangen door LED-lampen, zorgen
voor een tochtvrije brievenbus, een graadje
minder stoken en tochtstrippen aanbrengen. Al
die dingen samen besparen toch gauw 10 tot 15
procent op je energierekening. Onlangs hebben
we een warmtebeeldcamera (infraroodcamera)
gekocht. Daarmee kunnen we tochtgaten en
warmtelekken opsporen waardoor huurders
gericht actie kunnen ondernemen. Iedereen uit
Laarbeek met een woning van woCom kan een
beroep doen op de bewonersraad. Ook als het

Niels Arts op de foto met mevrouw Bennenbroek en meneer Van Soest. Op het dak komen zonnepanelen; de voorbereidingen zijn in volle gang.

om energiebesparing gaat.”
Generatiegericht

worden geïnstalleerd. De door de zonnepanelen

Henk Coppens, 06 53 99 57 77

Huurders Herman van Soest (79 jaar) en Toos

opgenomen energie wordt door de warmtepomp

coppenshenk@gmail.com

Bennenbroek (69 jaar) zijn bewoners van een van deze

omgezet in warmte voor de cv-installatie. Hierdoor

huurwoningen en voorstanders van dit duurzaam

springt de cv-installatie minder vaak aan, waardoor

heidsproject. “Het is goed om bewust stil te staan bij

het gasverbruik en de CO2-uitstoot met 40% tot 60%

het verbruik en gebruik van de natuurlijke middelen.

verminderen. Dit resultaat is beter voor het milieu en

Onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en

gunstiger voor de energierekening van de bewoners.

www.bewonersraadlaarbeek.nl

Heeft u een
duurzaam idee?
Kunt u Laarbeek een duurzame boost geven?
Pak uw kans en schrijf u in voor de Dragons’ Den.
Meer informatie vindt u op:
www.laarbeekenergiek.nl

alle daaropvolgende generaties moeten ook nog lang
gebruik kunnen maken van deze planeet.” Ook woCom

Tot op heden spreken Herman en Toos vol lof over dit

streeft hiernaar en verwacht hiermee uiteindelijk de

project. De reeds uitgevoerde werkzaamheden zijn

lasten voor de huurders te kunnen verlagen.

heel netjes en zorgvuldig uitgevoerd. De installaties
zijn op zolder geplaatst zodat er minimaal ruimteverlies

Warmtepomp

is. Medio maart gaat de installatie in werking. Zowel de

Niels Arts, projectleider binnen woCom, legt uit dat

huurders als woCom kijken uit naar de eerste metingen

er per woning een warmtepomp en 6 zonnepanelen

met hopelijk een heel positief resultaat.

Helmond

Cranendonck

Heeze-Leende

Morgen Groene Energie

Coöperatie Cranendonck

Opgewekt Heeze-Leende

De plaatselijke afdeling van energiecoöperatie

Houdt regelmatig een energiecafé met uiteenlopende

Opgewekt houdt zich bezig met energiebesparen,

Morgen Groene Energie doet mee aan het Helmondse

onderwerpen, zoals overstappen naar een andere

gaat van grijze naar groene stroom en haalt die het

samenwerkingsprogramma ‘Alle Lichten op Groen’.

energieleverancier, zonne-energie en hoe u het beste

liefst van eigen of andermans dak. Houdt regelmatig

Daarin krijgt ‘Slim Wonen Plus’ met maatregelen om

uw huis kunt isoleren. Geeft jaarlijks een cursus ‘Nul

energiebesparingsmarkten over bijvoorbeeld isolatie

een hoger energielabel te krijgen veel aandacht. Ook

op de Meter’ voor de echte doe-het-zelver. Deze

en zuinige apparatuur. Voor € 10,- per jaar bent u lid.

een op de woning toegespitste energiescan met

vindt in het najaar opnieuw plaats. De coöperatie is

De coöperatie streeft naar een volledig energie

aanbevelingen is mogelijk. De hoogte van de eigen

betrokken bij diverse duurzame initiatieven, zoals

neutraal Heeze-Leende (inclusief Sterksel) en is volop

bijdrage hiervoor is afhankelijk van het soort woning.

het collectief opwekken van stroom en een groene

bezig met het ontwikkelen van een energiescan.

Kijk daarvoor op www.slimwonenplus.nl. Ook voor

buurttuin in Maarheeze.

een gratis quickscan van de woning.
www.morgengroeneenergie.nl

www.cooperatiecranendonck.nl

www.opgewekthl.nl
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Enthousiast over de wijkraad
Tekst en foto’s: Jan Peeters en Karin Verheijen

en de verbeterpunten van de buurt in kaart te brengen.

weer rechtgelegd. Zo doet ieder een beetje en is het

Op een koude februarimiddag gingen we op de koffie

Ook worden de wensen van de bewoners besproken.

resultaat groot. Het aanzien van de flat is weer netjes en

bij Johan Verstappen, die in een van de flats in de buurt

Vervolgens wordt bekeken welke projecten opgezet

schoon. Daarnaast ondersteunt de wijkraad activiteiten

Houtsdonk woont. Als secretaris van de Wijkraad Helmond

kunnen worden. Met medewerking en financiële

die georganiseerd worden door wijkbewoners, zoals

West vertelt Johan enthousiast over wat hij voor de

steun van o.a. Gemeente Helmond, de LEVgroep, de

carnaval, paaseieren zoeken, sinterklaas- en kerst

wijkraad doet, maar vooral vertelt hij over wat de wijkraad

wijkraad, woCom en uiteraard de bewoners zelf zijn er

vieringen.

doet voor de bewoners van deze wijk.

veel mogelijkheden om de wijk op diverse punten te
verbeteren.

Saamhorigheidsgevoel
Zelf woont Johan zo’n 17 jaar in de buurt Houtsdonk. Hij

Buurtpreventieproject

kent inmiddels veel bewoners, spreekt wijkbewoners op

Zo wordt geprobeerd in de wijk buurtpreventieprojecten

straat en hij weet wat er speelt in zijn buurt. Een positieve

op te richten, waarbij de wijkbewoners signaleren als er

inbreng geeft voldoening, een saamhorigheidsgevoel

onregelmatigheden plaatsvinden. Ook behoort hiertoe

en natuurlijk leer je je buren beter kennen.

het melden van gebreken aan bijvoorbeeld het trottoir
of de straatverlichting, vernielingen en zwerfvuil. De

Interesse?

communicatie gaat onder andere over een whatsapp-

Heeft u interesse of wilt u ook graag een steentje

groep waar de wijkbewoners zich bij kunnen aansluiten.

bijdragen aan het verbeteren van uw eigen wijk? Neem

Bij buurtpreventie horen ook straatcoördinatoren. Zij

contact op met de wijkraad door een mail te sturen aan

zijn het eerste aanspreekpunt voor de bewoners van de

Johan Verstappen: secretaris@helmond-west.org.

Helmond West en Houtsdonk

eigen straat. Op deze manier worden de lijnen korter.

Alle hulp is welkom!

De Wijkraad Helmond West staat voor zo’n 2.200

Waarschijnlijk wordt er sneller en meer gesignaleerd wat

woningen, waar ongeveer 4.400 mensen wonen.

uiteindelijk een positief effect heeft op de buurt. Het

Alleen de buurt Houtsdonk bestaat al uit ongeveer

eerste buurtpreventieproject is onlangs in Houtsdonk

350 woningen. Door de persoonlijke contacten van de

gestart.

wijkraad met de eigen wijkbewoners én de contacten
met diverse organisaties is de wijkraad in staat mooie

Activiteiten

projecten op te zetten ten gunste van de eigen wijk.

Regelmatig organiseert de wijkraad activiteiten en roept
zij hulp in van de eigen wijkbewoners. Zo verrichtte

Wijkactieplan

een groepje bewoners in februari schoonmaak
werk

Eens per 2 jaar wordt er een wijkactieplan opgesteld. De

zaamheden aan de buitenzijde van de flats in Houtsdonk.

wijkraad, momenteel bestaande uit 4 personen, trekt

De ramen van de algemene ruimten zijn gewassen, de

de wijk in om bewoners te spreken en zo de gebreken

stoep is geveegd en enkele scheefliggende stenen zijn

Bewoners genieten volop van midweek Bergeijk

Nieuwe waterleidingen voor woonzorgcentra
Bewoners van woonzorgcentra Savant Sonnehove (Someren) en Savant de Lisse (Asten) verbleven sinds medio januari tijdelijk in zorglocatie De Putse Hoeve in het buitengebied van
Bergeijk. Tijdens hun verblijf in Bergeijk heeft woCom 235 appartementen onder handen genomen. Met dit grootschalig onderhoud zijn preventief alle waterleidingen vervangen in de
woningen van beide locaties. Hierdoor waren de appartementen enkele dagen niet bewoonbaar.
Woningen lijken onveranderd
Om de overlast voor de bewoners te beperken,
verzorgde Savant, telkens voor een groep van 20
bewoners, een midweek vol activiteiten in Bergeijk.
Tijdens het verblijf kregen de bewoners zorg en
begeleiding van hun eigen vertrouwde zorgteams.
“Bewoners hebben het echt als een vakantie ervaren.
Terwijl zij deelnamen aan activiteiten of in het zonnetje
zaten, vervingen vakmensen de waterleidingen in
hun appartement,” zegt projectleider Barry van der
Eijk. “Een flinke klus, waarbij muren open moesten
en weer dicht. Als je dan hoort dat bewoners denken
dat hun appartement is overgeslagen omdat ze geen
verandering zien in de woning, hebben we goed werk
geleverd!”
Foto: Savant Zorg
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Van hobby naar beroep

Mijn (t)huis en ik

Kris-Kras in Beek en Donk
Tekst en foto’s: Toosje Dekkers

Als ik door Beek en Donk kom, wandelend of met de fiets of de auto, valt me altijd een heel mooi huisje
aan de Nieuwstraat op. Het maakte me nieuwsgierig: zou daar een mooi artikel voor de Bij Buurten
uit kunnen voortkomen?

In het huis wonen Benk Jansen en zijn vrouw Wilma.

ging werken. De dubbeldekker heeft Benk nog

Ik heb mijn ogen uitgekeken in de woning: het is heel

steeds, ook al kunnen er nog maar kleine ritjes mee

gezellig ingericht! Echt het huis van een kunstenaar,

gemaakt worden en blijft hij ermee in de nabije

dacht ik. Nou, dat klopt dus. Gezeten aan een kopje

omgeving. Onder de naam Poppentheater Kris-Kras

koffie vertelt Benk dat hij sinds zijn zevende al een

trekt Benk rond. En ja, Jan Klaasen en Katrijn zijn

groot liefhebber van de poppenkast is. Hij zag talloze

ook nog steeds van de partij: tijdloze karakters die

voorstellingen en jaren later besloot hij om met 2

iedereen aanspreken.

vrienden zelf poppenkast te gaan spelen. Met 1 van
de 2 werkte hij maar liefst 13 jaar samen.

Jubileum
Tegenwoordig

maakt

Benk

gebruik

van

een

Creatief

vrachtwagen waar alles in past. Even dreigde dat

Benk – volle grijze manen en dito baard, wat het

op een drama uit te lopen toen de vrachtwagen

beeld van een poppenspeler compleet maakt –

werd gestolen en vernield werd teruggevonden.

werkte onder meer bij Jeugd- en Jongerenwerk,

Gelukkig waren er oplettende mensen die de

voor Hiep-Hoi Vakantieweek, gaf handenarbeid en

poppenkastpoppen en -spullen herkenden, en

verzorgde kreatief/technisch onderwijs. Maar het

dankzij hen kreeg Benk zijn poppen weer terug.

bleef kriebelen om met een poppenkast bezig te zijn.

Regelmatig is Benk met zijn poppen te zien,
bijvoorbeeld bij straatfestivals, wijkfeesten en op

Kris-Kras

campings in Nederland, België en Duitsland. Dit

In 1992 maakte Benk van zijn hobby zijn beroep: hij

jaar is het feest want de oud-Hollandse poppenkast

werd professioneel poppenkastspeler en verzorgde

bestaat 25 jaar! Benk en Wilma: gefeliciteerd met

vanaf dat moment optredens voor jong en oud.

jullie jubileum, dat Kris-Kras nog maar lang mag

In zijn Engelse dubbeldekker reed Benk met zijn

blijven optreden.

voorstellingen rond, daarbij gesteund door Wilma,
die meewerkte tot ze in 2003 als zzp’er in de zorg

www.kris-kras.nl

Bij Buurten Cranendonck, Heeze-Leende
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Sociaal makelaars Cranendonck
Tekst en foto’s: Frans Verhoeven en Harrie Damen

Sinds vorig jaar zijn in de gemeente Cranendonck 4 sociaal
makelaars werkzaam. Voor Gastel is dat Belinda Gerlings,
in Maarheeze is Marina Bukkems actief, Willemien Zaeyen
zorgt voor Budel en Mariette Claessens ten slotte is de
sociaal makelaar voor Soerendonk, Budel-Schoot en
Budel-Dorplein.
Een sociaal makelaar heeft een ondersteunende
(netwerk)functie voor – vooral kwetsbare – dorps
bewoners. Belangrijke taken zijn het beter leren kennen
van de inwoners, thuisbezoeken, contacten met
vrijwilligers, verenigingen, professionele zorgverleners
(bijvoorbeeld huisartsen, praktijkondersteuners en
thuiszorgorganisaties) en de gemeente.
Sociaal makelaars: de vinger aan de pols
Als bij woCom berichten binnenkomen dat iemand wel
een maatje kan gebruiken, kan dat voor Mieke van Eerd,

De Sociaal Makelaars in gesprek. V.l.n.r.: .Belinda, Marina, Willemien en Mariette. Rechts, Mieke van Eerd van woCom.

consulent Wonen & Buurten, aanleiding zijn om contact

vorm van adviezen of praktische zaken waarbij kennis

Luisterend oor

op te nemen met een van de sociaal makelaars.

van digitale communicatie noodzakelijk is. Wat te

Aanvankelijk

denken van het wegnemen van drempelvrees voor

terughoudendheid, maar al snel verdienden de sociaal

In de praktijk komt het vaak neer op hulp bieden

officiële instanties? Of dagelijkse activiteiten zoals

makelaars hun plek in Cranendonck. Dankzij hun

aan ouderen. Denk daarbij aan huiskamerprojecten

een kopje koffie drinken, potje kaarten en dergelijke?

kosteloze bemiddeling en hulp konden en kunnen

om vereenzaming te voorkomen; het eetpunt in

Ogenschijnlijk kleine stappen die zorgen voor een

inwoners rekenen op actieve, praktische hulp en een

Maarheeze is recent opgezet en al een succes gebleken.

groot sociaal resultaat: hulp in de breedste zin voor wie

luisterend oor.

Ook kunnen de sociaal makelaars hulp bieden in de

het nodig heeft.

was

er

nog

sprake

van

enige

Groen licht voor ‘Os Thoes’
De samenwerkingsovereenkomst voor een kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen in Budel
is ondertekend. Het huis, genaamd ´Os Thoes´, is een project van Stichting Woonzorg Cranendonck, woCom,
ZuidZorg en gemeente Cranendonck. De samenwerkingsovereenkomst is een eerste, belangrijke stap om deze
woonzorgvoorziening in 2017 te kunnen realiseren. Os Thoes komt aan de Graafschap Hornelaan of de Meierijstraat
in Budel. Er worden 7 kamers gerealiseerd met een gemeenschappelijke huiskamer.

De Heerlykheid in Sterksel
Omdat de bedrijfsruimte in ‘De Heerlykheid’ aan
de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel al geruime
tijd leeg staat, gaat woCom dit pand geschikt
maken voor het huisvesten van maximaal 5
statushouders.
Het grote aantal statushouders dat de gemeente
Heeze-Leende moet huisvesten, vraagt om
creatieve oplossingen. De gemeente HeezeLeende telt weinig sociale huurwoningen
(ongeveer 17% van het aantal woningen
in de gemeente). Om te voorkomen dat de
huisvesting van statushouders tot gevolg
heeft dat voor andere mensen de kansen
op een huurwoning kleiner worden, zoeken
gemeente en woningcorporatie naar nieuwe
mogelijkheden.

V.l.n.r. Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder woCom, Jan van Tulden, wethouder gemeente Cranendonck, Jac de Werdt, voorzitter Stichting Woonzorg
Cranendonck en Charles Laurey, raad van bestuur ZuidZorg.

Bij Buurten Cranendonck, Heeze-Leende
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“Je weet van elkaar waar je mee bezig bent. Samen nemen we zo goede beslissingen.”

Wijktafel Cranendonck/Heeze-Leende
Na de wijktafels Someren en Laarbeek is het de beurt aan de wijktafel Cranendonck/Heeze-Leende. Cranendonck is een gemeente bestaande uit de kernen Budel, Budel-Dorplein,
Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk. Heeze-Leende (waartoe ook Sterksel behoort) en Cranendonck vormen één wijktafel.
De dagelijkse bemanning van wijktafel Cranendonck/

Kostenbesparende maatregelen

huurder; de opzichter kijkt naar de technische kant en

Heeze-Leende bestaat uit Mieke van Eerd (consulent

In het complex aan de Pastoor Somersstraat (Heeze)

het onderhoud.

Wonen & Buurten), Jeroen de Leest en Pascale

zijn de servicekosten voor electra verhoogd met vijf

Konings

Santvoort

euro per maand. Dat was noodzakelijk omdat het

Schilderwerk

(medewerker Leefbaarheid), André van de Steeg

voorschot te laag was ingeschat bij de oplevering

Projectleider Chris Driessen gaat opzichter André

(opzichter die tijdelijk Jack de Haart vervangt) en

van de nieuwbouw. Er zijn meteen kostenbesparende

van de Steeg voorstellen bij alle schildersbedrijven in

Ilse van den Waardenburg (tijdelijk opzichter). Ook

maatregelen getroffen, zoals het verlichtingsplan. In

Cranendonck waar woCom mee samenwerkt, zodat zij

zijn aangeschoven Chris Driessen (projectleider),

het kader van duurzaamheid worden de lichtbronnen

kennis kunnen maken met hun nieuwe contactpersoon.

Anke Nieuwland (projectmanager), Andy Snijders

in de openbare ruimtes niet allemaal, maar om en

De huurders (zo’n 250 woningen) ontvangen een brief

(klantconsulent) en Irene van Gorp (medewerker

om aangedaan. Om te voorzien in de vraag naar

over de planning van het schilderwerk.

Technisch toezicht).

oplaadpunten voor scootmobielen en electrische

(verhuurmakelaars), Tiek

van

fietsen worden extra aansluitingen gemaakt.
Agenda met actiepunten

Vleermuiskasten
In Centrumplan Leende staan diverse bouwwerk

Hoe is het gegaan met de actiepunten van de vorige

Voordeuren

zaamheden op de planning, die gevolgen kunnen

keer? Wat is afgerond en wat loopt? Wie doet wat? Hoe

Aan woningen in de Louis Rooijmansstraat (Budel)

hebben voor de vleermuispopulatie. Vleermuizen zijn

brengen we de huurders op de hoogte? Hieronder een

worden energiebesparende maatregelen uitgevoerd.

bij wet beschermd en sloop mag niet plaatsvinden

kleine greep uit de actiepunten die aan bod komen

Voor deze woningen staat de vervanging van het dak op

zonder een alternatief te bieden. Daarom worden met

tijdens de wijktafel Cranendonck/Heeze-Leende.

de planning. We gaan gelijktijdig de isolatie verbeteren

hoogwerkers tijdelijke vleermuiskasten opgehangen,

en bewoners krijgen de optie aangeboden om

onder andere bij onze woningen op het Marijkeplein.

zonnepanelen te laten plaatsen. De consulent probeert

Huurders worden hierover geïnformeerd.

zoveel mogelijk te kijken vanuit het perspectief van de

Tip van de opzichter

Schimmel
te lijf

Samenwerk

sleutelwoord

Cranendonck
iedereen go

ing is het
van de wijkta

fel
de. Omdat

/Heeze-Leen

ed op de ho
ogte is van
zaken die sp
elen, wordt
snel actie
ondernome
n en worden
pro-actief
knopen doo
rgehakt.

Schimmel is en blijft een hardnekkig probleem.
We zeiden het al eerder: ventileren, ventileren,
ventileren... Toch komt er meer bij kijken dan
alleen een raam openzetten. Omdat er bij de
wijktafel vaak vragen en klachten binnenkomen
over schimmel, heb ik de volgende tip.
Zet tijdens en/of ná het douchen en koken een
raampje open gedurende 15-20 minuten. Zo
kan het ergste vocht weg. Daarna doet u het
raam weer dicht en zet u de verwarming wat
hoger. Het restant van het vocht verdampt
door de warmte van de cv. Door warme
lucht te ventileren, kunt u effectief vocht en
schimmelvorming te lijf gaan. Schimmel kan
namelijk niet gedijen op plaatsen waar het
droog en voldoende verwarmd is.

Achteraan: Tiek van Santvoort, daarvoor van links naar rechts: Ilse van den Waardenburg, Jeroen de Leest en Chris Driessen, daarvoor links Mieke van
Eerd en rechts Pascale Konings. Vooraan links Irene van Gorp en rechts André van de Steeg.

Bij Buurten nieuwbouw
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WoCom bouwt verder
WoCom ontwikkelt regelmatig nieuwbouw.
Wij zetten ons in om betaalbare woningen

Helmond
MooiLiverdonk, Helmond - Brandevoort

VariaVeste, Helmond - Brandevoort

In april zijn we gestart met de bouw van de eerste

In het plan VariaVeste worden in de derde fase 11

woningen. In Liverdonk, het nieuwe ‘witte dorpje’

nieuwe woningen gebouwd. Hiervan zijn er nog enkele

van Brandevoort, bouwen wij 14 twee-onder-een-

te koop. De verkoopprijzen liggen tussen € 217.500 en

kapwoningen en 26 vrijesector huurwoningen. De

€ 232.500 vrij op naam.

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.
Laarbeek
Laarhuys (Moreeshof), Lieshout

verkoopprijzen van de tweekappers liggen tussen
€ 259.000 en € 269.000 vrij op naam.

www.variaveste.nl

www.mooiliverdonk.nl

Looiseveld, Helmond - Brandevoort

Buitenhoeve, Helmond - Brandevoort

opgeleverd

De 12 koopwoningen van Looiseveld zijn begin 2017

In september 2016 startten we met de bouw van nog

aan ORO. Het biedt plaats aan 24 kinderen en

opgeleverd. De 10 huurwoningen, geschikt voor

eens 6 woningen. In dit bouwplan van voornamelijk

jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De

1 of 2 personen, zijn toegewezen en worden naar

twee-onder-een-kapwoningen

aanleg van het plein, het groen en de parkeervakken

verwachting in mei opgeleverd.

woningen te koop. De verkoopprijzen liggen tussen

Dit

woonzorgcomplex

is

inmiddels

is inmiddels voltooid. Later dit jaar vindt er nog een
officiële opening plaats.
www.laarhuys.nl

Tekst en foto’s: Karin Verheijen

Kijkdag in De Sijl, Someren
In september vorig jaar zijn de 10 nultredenwoningen
en 8 gezinswoningen van De Sijl via Wooniezie
toegewezen. Vijf maanden later, op 18 februari,
mochten de toekomstige bewoners een kijkje
nemen op de bouwplaats. Medewerkers van woCom
waren aanwezig om zoveel mogelijk vragen te
beantwoorden. De toekomstige bewoners zijn erg
enthousiast over het nieuwbouwproject en hun
nieuwe woning. Ze kijken ernaar uit om er te gaan
wonen. Buiten bij de koffie maakten de ‘buren’ kennis
met elkaar. De eerste afspraken over de gedeelde
schutting zijn er al.

www.looiseveld.nl

zijn

€ 230.000 en € 300.000 vrij op naam.
www.buitenhoevebrandevoort.nl

nog

enkele

Bij Buurten onderhoud
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Op de koffie bij ...
Doorstroming in Someren-Noord

Mevrouw Jacobs-Goorts krijgt een nieuw thuis

Vorig jaar juni stond er zelfs 15 cm water binnen.

Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder van woCom, zoekt graag de verbinding. Met samenwerkingspartners, met

‘code oranje en in korte tijd veel water’. In de nieuwe

collega-corporaties, maar vooral met huurders. Aan de ‘keukentafel’ maakt ze een praatje, stelt ze vragen, bespreekt

woning geen wasmachine en koelkast op een

Geen angst meer als het weerbericht aankondigt

ze kwesties en geeft ze antwoorden.

Wonen is mijn alles

Doorstromer
Mevrouw Jacobs is een doorstromer. Ze wil kleiner
gaan wonen, vertelt ze. Binnenkort verruilt ze

verhoging, geen meubels meer op blokken. En dat

haar eengezinswoning aan de Hoepelakkerstraat

ze nieuwe buren krijgt, vindt ze vooral leuk. En op

voor een zogenaamde nultredenwoning aan de

vrijdag, dan blijft ze bij haar huidige overbuurvrouw

Hoogertstraat. Ook in Someren-Noord natuurlijk.

op de koffie gaan.

In een nultredenwoning zijn woonkamer, keuken,
badkamer

en

slaapkamer

zonder

traplopen

Nieuwe woonkans

bereikbaar. In nieuwbouwproject De Sijl worden

Mevrouw Jacobs heeft er zin in. Op de bouwplaats

er 10 gebouwd en 8 eengezinswoningen. Midden

geniet ze van de levendigheid in de speeltuin en

Als ik bij mevrouw Jacobs binnenkom, staan de

in een ruim opgezette wijk uit de jaren ’60/’70, met

vertelt ze me dat ze de woning toch zo mooi vindt en

koffie en gebakjes al klaar. Het huis is helemaal in

brede straten en veel groen.

de steen zo bijzonder. Binnenkort helpen haar twee

paassferen. Het is alsof de lente binnen bloeit. Warm,

zonen, schoondochter en een nicht met haar man

gezellig. Toch kijkt mevrouw Jacobs uit naar het

Geen zorgen meer

haar met verhuizen. Naar De Sijl, naar haar nieuwe

moment dat ze haar woning voor het laatst uitloopt.

Afscheid nemen van de Hoepelakkerstraat betekent

thuis. En in de oude woning komen weer jongere

Een woning waar ze al bijna 40 jaar woont. De

ook afscheid nemen van het water. Ze gaat het niet

bewoners. Zo is de cirkel weer rond.

mensen uit de straat gaat ze missen, maar haar ‘thuis’

missen. Al die keren dat de straat onderliep tijdens

ligt binnenkort enkele straten verder.

noodweer.

WoCom wil graag de woon- en verhuiswensen van 65-plussers in de regio in kaart brengen. Linda van Bragt, afstudeerder aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven,
doet hiernaar onderzoek. In de volgende Bij Buurten leest u hier meer over.

Veiligheid voorop met de cv

Concentrische rookgasafvoer
Cv-ketels werden in het verleden voorzien van een zogeheten parallel-rookafvoer: één buis naar buiten, één buis
naar binnen. Europese normen sturen aan op cv’s met concentrische systemen. Wat dat is, leest u hier.

Vernieuwing in
Helmond West

Nieuwbouw en renovatie
Bij nieuwbouwwoningen en renovatiewerkzaamheden waar de cv-ketel vervangen wordt, kiest woCom
voortaan voor cv’s met zogeheten concentrische afvoeren. Zo’n concentrisch systeem bestaat uit een pijpin-pijp-systeem: de binnenbuis is voor de afvoer van rookgassen en de buitenbuis regelt de luchttoevoer

Helmond West is de afgelopen jaren veranderd.

van buitenaf. Wanneer er lekkage optreedt in de binnenbuis komen de rookgassen niet in de vrije ruimte

De openbare ruimte ziet er beter en schoner uit. Er

terecht waar uw cv hangt. Die worden in de buitenbuis vastgehouden. Hierdoor springt de cv op een

is meer groen in de wijk. En op de plek waar ooit

storing en kan de monteur de lekkage tijdig opsporen. Met dit nieuwe rookgasafvoersysteem werkt woCom

verouderde woningen stonden, staan nu prachtige

aan de veiligheid van alle huurders.

nieuwbouwwoningen. Maar de werkzaamheden zijn
nog niet klaar. WoCom begint volgend jaar met het

Storingen melden

opknappen van 94 huurwoningen aan de Ridderstraat,

Vermoedt u problemen met de ketel of heeft u een storing? Neem dan contact op met Kemkens:

Gravenstraat en Tournooistraat. Dit jaar starten de

(0492) 54 76 85.

voorbereidingen van dit groot onderhoud. Elke
bewoner krijgt bezoek van een woCom-medewerker.
kaart gebracht en gaan we met de bewoners in gesprek

“Onze monteurs zitten er bovenop!”

om hun wensen aan te horen.

Thomas van Roij, opzichter Installaties bij woCom, benadrukt dat de huidige parallelsystemen volkomen

Tijdens dat bezoek wordt de staat van de woning in

veilig zijn. “Natuurlijk is er nooit ruimte voor twijfel als het om veiligheid gaat. De monteurs lopen alle
Uitvoering werkzaamheden

beugels en verbindingen na, bij iedere controle, service- of onderhoudsbeurt. Ze zijn zich goed bewust

Op de planning staan onder andere: het vervangen

van de strenge normen die aangehouden moeten worden en zitten er bovenop, elke afwijking wordt

van het dak en de kozijnen, de aanpak van de keuken,

onmiddellijk gemeld. Zo kunnen we snel en adequaat handelen.”

badkamer en wc én het verbeteren van de isolatie.

Parallel of concentrisch systeem? Dankzij strenge installatienormen en goed toezicht bent u altijd verzekerd

Zo krijgen de woningen onder meer triple-glas. De

van een veilige cv.

uitvoering staat gepland voor 2018 en 2019.

Bij Buurten thuis

12

De achterkant van...
Corry van Uijtregt
Tekst en foto’s: Jan Peeters

Openingstijden woCom
WoCom is actief in de gemeenten Asten,
Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond,
Laarbeek en Someren.
Ons kantoor aan de Witvrouwenbergweg 2 in

Corry is in 2012 in haar nieuwe huis in de Suurhoffstraat

Zelf zette ze ook een Facebookgroep op om haar liefde

Someren is op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot

komen wonen en heeft het er goed naar de zin. Het

voor handwerken en knuffels te kunnen delen. Er staan

12.30 uur geopend. ‘s Middags werken we op

is een gezellige, kleurrijke woning. Ook de gezellige

veel foto’s op en links naar gratis patronen. Kijk maar

afspraak.

achtertuin is niet bepaald doorsnee: overal staan

eens op haar Facebookgroep: Corry’s Haak/Brei- en

zelfgemaakte knuffels en andere haak- en breicreaties.

Knuffelhoek.

De inloopmogelijkheden van onze spreek
ruimtes in Lieshout en Helmond staan op
www.wocom.nl

Handwerken

De buurt

Corry werkte in de nachtdienst in de zorg, maar

In de buurt heeft Corry het goed naar de zin, ze woont

door onder andere rugklachten die ze kreeg, was ze

er graag. Zij heeft goed contact met de buren en is

Telefonisch zijn we bereikbaar van 8.30 tot

genoodzaakt om te stoppen met het werk waar ze haar

daarom ook lid geworden van de buurtvereniging,

17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur op

hart en ziel in had liggen. Zo kreeg ze opeens veel tijd

omdat ze betrokken wil zijn in de wijk en buurt.

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

breit heel wat af en steekt daar bijna al haar vrije tijd

En straks?

www.wocom.nl

in. Allerlei figuurtjes ontstaan onder haar vaardige

Straks wordt het beter weer en dan verhuist Corry naar

handen: van popje tot beer, van muis tot kip en van

buiten, om op haar achterplaats weer druk bezig te zijn

cactus tot roos... allemaal gebreid of gehaakt.

met haar favoriete hobby. Er zullen heel wat knuffels

De patronen zoekt ze allemaal op internet, die ze dan

onder haar vingers vandaan komen. Wij wensen Corry

ook graag deelt met anderen. Zo heeft ze een heel

vele gezellige hobbyuurtjes toe.

voor haar grootste hobby: handwerken. Ze haakt en

netwerk opgebouwd met mensen met dezelfde hobby.

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 en Harrie Damen.
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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Buurtredacteuren uit Asten en Heeze-Leende gezocht
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om te schrijven over wat er in hun plaats
gebeurt. Heeft u interesse om buurtredacteur te worden? Neem dan contact met ons op!

