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“We gaan klachten nog meer aandacht geven dan 

voorheen”, zegt Trudie Thijssen, adviseur Kwaliteit 

en sinds kort ook klachten coördinator bij woCom. 

“Actuele onderzoeken van het KWH (Kwaliteitscentrum 

Woningcorporaties Huursector) en USP Marketing 

Consultancy laten zien dat huurders en woningzoekenden 

over het algemeen goed te spreken zijn over onze 

dienstverlening, maar dat de afhandeling van klachten daar 

met een dikke onvoldoende bij achterblijft. De belangrijkste 

kritiek is dat we niet altijd goed met afspraken omgaan. 

Daar gaan we de komende tijd dus flink mee aan het werk.”

“De slechte beurt die we op dit punt maken, heeft ook 

te maken met de verwarring die er bestaat over wat 

nou precies een klacht is. Het gaat om situaties waarbij 

huurders en woningzoekenden ontevreden zijn over 

iets wat woCom heeft gedaan of juist heeft nagelaten. 

Bijvoorbeeld dat een afspraak niet is nagekomen of 

werkzaamheden later dan afgesproken zijn uitgevoerd. 

Dat iemand niet is teruggebeld of niet te spreken is 

 

over het contact dat is geweest. Het gaat dus niet over 

een reparatieverzoek of een overlastmelding. Maar we 

snappen de verwarring.”

Afspraken nakomen

Huurders en woningzoekenden hebben naast hun 

kritiek op de klachtenafhandeling ook verbeteringen 

voorgesteld. Zo willen zij niet alleen dat woCom 

afspraken beter nakomt, maar ook beter luistert 

naar de huurder. Zij pleiten voor een persoonlijker 

en directer contact. Ook hebben zij een snellere 

klachtenafhandeling voor ogen. Zij willen dat woCom 

serieus omgaat met klachten en vragen van huurders. 

Binnen tien dagen

Een van de eerste acties die woCom heeft onder nomen, 

is het benoemen van Trudie Thijssen tot klachten

coördinator. Zij gaat de afhandeling van klachten beter 

op de kaart zetten en waar nodig de vinger aan de 

pols houden. “Als een klacht binnenkomt, kijk ik wie 

(lees verder op pagina 2)

“Van klachten kunnen we leren”

WoCom	heeft	een
klachtencoördinator 

Glasschade? Meld dit alleen bij onze vaste glaszetter
Bent u lid van ons glas en gotenfonds? Meld glasschade dan via (0492) 53 64 32 bij Van den Akker Glas en 

Schilderwerken voor een snelle en kosteloze reparatie. Lees meer op: www.wocom.nl/melden-van-schade 

Trudie Thijssen in gesprek met bewoners De Fontijn, Lieshout
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Christ	en	Ria	
verdienen een 
bloemetje
Tekst en foto’s: Karin Verheijen

Dat het appartementencomplex aan de Dorps

weg in Someren nu de naam ‘D’n Hoggen Ekker’ 

draagt, is mede te danken aan het echtpaar Christ 

en Ria van Tulden. Na het overlijden van Jan Maas, 

degene die het initiatief nam om het complex een 

naam te geven, pakten zij het project op. Daarom 

verdienen zij een bloemetje. Blij verrast namen 

Christ en Ria dit bloemetje in ontvangst. Ze zijn 

terecht trots op het resultaat en eren daarbij ook 

oudbuurman Jan Maas. Ze kijken terug op een 

leuk, mooi en geslaagd project met een prachtig 

resultaat. Meer daarover leest u op pagina 8 in 

deze Bij Buurten.

Wie verdient er volgens u  
een bloemetje?
Kent u ook iemand die wel een mooie bos 

bloemen verdient vanwege zijn of haar inzet 

voor anderen? Geef dit dan aan ons door via  

communicatie@wocom.nl. 

Bij Buurten nieuws

van woCom daarmee aan de slag gaat. Ik zie erop 

toe dat klachten zoveel mogelijk binnen 10 dagen of 

eerder zijn afgehandeld en de afspraken schriftelijk 

zijn bevestigd. Het kan gebeuren dat de huurder 

of woningzoekende dan nog niet tevreden is. De 

ontevreden klant klopt met dezelfde klacht dan weer 

bij woCom aan, waar de leidinggevende zich dit keer 

over het probleem buigt.”

Een bindend oordeel

Als de huurder niet tevreden is met de oplossing die 

woCom biedt, kan hij de klacht aankaarten bij de 

geschillencommissie. De commissie is onafhankelijk 

en geeft een bindend oordeel waar woCom én 

de huurder zich aan moeten houden. Trudie: “Het 

afgelopen jaar is er maar één klacht van ons bij 

de geschillencommissie terechtgekomen. Andere 

hebben we binnenshuis opgelost.”

Waar je thuiskomt

“Achteraf bellen we nog even met de huurder of 

woningzoekende die de klacht heeft ingediend. 

Dat doen we steekproefsgewijs. We vragen of de 

klant tevreden is met de afhandeling van de klacht 

en verwijzen als dat nodig is nogmaals naar de 

geschillencommissie. Daarnaast gebruiken we 

de klachten om er zelf van te leren. Dat we onze 

dienstverlening op een steeds hoger peil willen 

brengen, past ook bij onze kijk op wonen. Daarbij is 

een woning een echt thuis, een plek waar je je thuis 

voelt en waar je thuiskomt. En dat doen we betrokken 

en samen.”

  www.wocom.nl/niettevreden

(vervolg van pagina 1)

Inschrijven kan 
altijd,	ook	nu	al
Misschien is een verhuizing voor u nog niet 

aan de orde, toch kan het nooit kwaad om u nu 

alvast in te schrijven als woningzoekende. Dat 

kan kosteloos via www.wooniezie.nl. U bouwt 

dan inschrijfduur op en dat vergroot uw kans 

om een woning te vinden die aansluit bij uw 

wensen. De medewerkers van woCom helpen u 

graag bij uw inschrijving en geven u met plezier 

uitleg over het systeem.

WoCom zoekt échte mensen
Bent of kent u iemand ouder dan 12 jaar die een uurtje beschikbaar is

en mee wil werken aan een echte fotoshoot in uw eigen gemeente?

Meld u dan bij communicatie@wocom.nl. Vermeld duidelijk uw

naam, leeftijd, telefoonnummer en stuur een foto mee!

Jaarverslag 2016

550 nieuwe huurders ontvingen in 2016 de sleutels van een huurwoning. Bent u ook benieuwd naar de 

gemiddelde inschrijftijd, het aantal betaalbare woningen, bedragen die we uitgaven aan onderhoud en 

leefbaarheid, opgeleverde nieuwe huurwoningen en andere acties en resultaten van woCom in 2016? 

Ga dan naar: www.wocom.nl/jaarverslag
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De verhuisbehoefte	van	senioren
Senioren wonen vaak in grote gezinswoningen. Hoe is het 

gesteld met hun ‘verhuisbereidheid’? Zouden zij willen 

verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning om zo 

woningen beschikbaar te krijgen voor gezinnen? Het is een 

aandachtspunt in de prestatieafspraken die woCom met 

de gemeenten en de huurdersorganisaties heeft gemaakt.  

Linda van Bragt deed daarom in het kader van haar 

afstudeerstage onderzoek naar de verhuisbehoefte en 

woonwensen van ouderen in het werkgebied van woCom. 

Diverse huurders hielpen mee aan het onderzoek. 

Dankzij hen werd onder andere duidelijk dat de 

verhuisbereidheid onder senioren klein is. “De senior 

is honkvast”, concludeert Marika Berghuis, manager 

Wonen. Zij begeleidde de Bedrijfskundestudente vanuit 

woCom bij haar onderzoek. “Mensen blijven het liefst 

wonen waar ze wonen. Ze voelen zich nog gezond en 

stellen een verhuizing uit tot het moment dat het echt 

nodig is.” Deze conclusie sluit aan bij de ervaringen van 

andere woningcorporaties en gemeenten in het land.

Het vervolg

De onderzoeksresultaten geven input voor de nieuwe 

ronde van de prestatieafspraken. Samen bekijken de 

partijen met welke aanbevelingen ze verder kunnen. 

“We willen bijvoorbeeld kijken naar de mogelijkheden 

van een verhuisadviseur of om de verbinding te 

zoeken met sociaal makelaars of ouderenadviseurs die 

in sommige gemeenten actief zijn.” WoCom zelf gaat 

aandacht besteden aan verbetering van informatie 

over woonruimtebemiddeling en het woningaanbod. 

“We willen mensen bewust maken van mogelijkheden 

in de toekomst. Op tijd inschrijven als woningzoekende 

is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Het is voor 

mensen vaak een teleurstelling dat er weinig aanbod is 

op het moment dat het niet meer anders kan.”

Als dank voor de medewerking aan het onderzoek, werden 2 VVV-bonnen 
verloot onder de respondenten. Stagiaire Linda van Bragt reikte de bonnen uit 
aan  de heer Smits uit Helmond en mevrouw Lookermans-Tjalma uit Budel.

Actieve huurders brengen buren dichter bij elkaar

Altijd	iets	te	doen	op	de	Dorus van den Elsenhof
Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder van woCom, zoekt graag de verbinding. Met samenwerkingspartners, met 

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

ze kwesties en geeft ze antwoorden.

Afgelopen maand reed ik door Laarbeek, de groenste 

gemeente van Nederland. Ik had een afspraak 

in Beek en Donk, bij de Dorus van den Elsenhof. 

Tegenover een grote vijver en een bos ligt een 

gezellig hofje met 15 karakteristieke hofwoningen 

en 32 appartementen. Ik word ontvangen door de 

voorzitter van de bewonerscommissie, die mij in ‘hun’ 

ontmoetingsruimte voorstelt aan de andere leden. 

Ook de activiteitenwerkgroep is aangeschoven. Het 

is mij snel duidelijk dat het woord ‘samen’ vaak gaat 

vallen.

Contact tussen bewoners bevorderen

Terwijl de koffie en thee rondgaan, kijk ik naar 

buiten. Door de typische architectuur van de huisjes 

waan ik me in het buitenland, maar binnen voel ik 

de Brabantse gastvrijheid. Een warm welkom. Met 

veel enthousiaste verhalen over de activiteiten die 

ze organiseren om het contact tussen de bewoners 

te bevorderen. Van het wekelijkse koffieuurtje, 

het kaarten, kienen en fietsen, tot de speciale 

daguitstapjes. Zoals laatst in een kar achter een 

tractor naar Hoeve Strobol in Nijnsel. Waar ze even 

teruggingen in de tijd. Maar ook de jaarlijkse BBQ, het 

kerstdiner, het carnaval en de frietkar met de kermis. 

Er is elke maand wel iets te doen. De bewoners 

doen graag dingen samen. Maar wil of kun je niet 

meedoen? Dan is het ook goed; vrijheid blijheid. 

Schoonmaak is het verbeterpunt

De Dorus van den Elsenhof is 10 jaar geleden 

gebouwd. Nog niet zo oud, toch laat het gebruik 

vooral in de gemeenschappelijke ruimtes zijn sporen 

achter. Doordat er weleens een rollator of scootmobiel 

de bocht te kort maakt, hebben ze zelf stootstrippen 

op de deuren gemaakt. En is de ontmoetingsruimte 

door de bewoners opnieuw geschilderd. WoCom 

vergoedde de materialen, maar een paar handige 

bewoners zetten zelf de schouders eronder.  Terwijl 

ik aangeef dat het er erg schoon uitziet, word ik gelijk 

door 4 bewoners tegengesproken. Als woCom dan 

toch iets kan verbeteren, dan is dat de schoonmaak 

van de algemene ruimtes, zoals gangen, liften en 

de ontmoetingsruimte, waar Vierbinden elke dag 

een eetpunt organiseert voor bewoners en niet

bewoners. Een klacht die ik serieus neem en met 

onze schoonmakers ga bespreken. Op weg naar 

de uitgang bieden 2 bewoonsters mij nog trots 

een rondleiding aan in hun woning. Waarbij 1 

bewoonster mijn gevoel verwoordt: “Het is mooi 

wonen aan de Dorus van den Elsenhof.”

 Op de koffie bij ...
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Nieuws	van	alle	huurdersorganisaties
In het werkgebied van woCom behartigen 3 huurdersorganisaties de belangen van onze huurders. Wij werken graag en nauw met hen samen en ook onderling onderhouden zij 

contact met elkaar. Woonbond-consulent Henk Tegels ondersteunt de huurdersorganisaties in hun werk. Graag delen de huurdersorganisaties hun actuele nieuws met u in Bij Buurten. 

Bewonersraad	 
de Pan 
De naam ‘de Pan’ is ontleend aan het bosrijke 

gebied centraal gelegen tussen de gemeenten 

waar wij de huurders vertegenwoordigen. Per 

betrokken gemeente (Asten, Someren, Heeze

Leende en Cranendonck) hebben bij voorkeur 

4 huurders zitting in bewonersraad ‘de Pan’. 

De Overlegwet 2009 en de Woningwet en 

Huisvestingswet 2015 geven ons mogelijkheden 

om de belangen van huurders te behartigen bij 

woCom en de 4 gemeenten in het werkgebied 

van de Pan. Dankzij deze wetten kunnen 

huurders mede bepalen welke koers wij 

samen met woCom en betreffende gemeente 

varen. Uiteraard in overleg en gestaafd met 

argumenten. 

Om onze taak goed te vervullen, onderhouden 

we contact met onze medehuurders: met 

u dus. Dat doen we voornamelijk via onze 

website. Daar is ook onze nieuwsbrief aan 

verbonden. Deze maken wij speciaal voor de 

huurders om hen op de hoogte te houden van 

voor hen belangrijke zaken zoals: woonlasten, 

energiebeleid, woningbouw en renovaties. 

Ook kunnen wij u via de nieuwsbrief om 

uw mening vragen bij vraagstukken die 

alle huurders aangaan. Ruim 350 huurders 

ontvangen de nieuwsbrief al. U nog niet? 

Schrijf u dan vandaag nog gratis in via 

www.bewonersraad-depan.nl. 

V.l.n.r. Zittend Berry Smits (voorzitter), Jan Peters, Riek Aben, Wim Looverbosch. Staand: Stijn Vogels, Cor Rooijakers (penningmeester), Janneke van 
Orsouw (secretaris), Peter van Melis, Holke Flapper (vicevoorzitter)

Huurdersbelangenvereniging  
De Vaart
Op 28 maart vond de Algemene Ledenvergadering van 

Huurdersbelangenvereniging De Vaart plaats. Behalve 

de standaard agendapunten, was er een presentatie 

over Wooniezie en namen we afscheid van Leo Litjens als 

ondersteuner en adviseur van De Vaart. Hij is per 1 juli met 

pensioen gegaan. Wij danken Leo voor zijn jarenlange 

inzet. 

Ander interessant nieuws is dat we gestart zijn met 

het project ‘heropstart bewonerscommissies’. In 

Brandevoort, Houtsdonk en Oud/Nieuw West zijn er 

al bewonersinformatieavonden geweest. De Apostel

wijk – Annawijk/Overspoor/Suytkade en Kroon 

Krollaan volgen na de zomervakantie. Inspraak voor 

huurders is dan weer helemaal uptodate! Ook 

hebben we de samenwerkingsovereenkomst met 

woCom ondertekend. Hierin staan de afspraken over 

de onderlinge samenwerking tussen de huurder

organisaties en woCom. In de gemeente Helmond 

is het Sociaal Plan herijkt en ondertekend door de 

Helmondse corporaties en de huurdersorganisaties. 

De gesprekken over de prestatieafspraken 2018 tussen 

corporatie, gemeente Helmond en de Helmondse 

bewonersorganisaties starten na de zomervakantie. 

Op www.hbv-devaart.nl vindt u meer informatie, het 

jaarverslag 2016 en onze notulen.

Een onderwerp dat voor ons actueel is, is het bereiken 

van energieneutraliteit in Laarbeek door middel van 

energiebesparing, duurzame energie opwekken, maar 

vooral bewustwording van de lokale bevolking en 

bedrijven. In juli publiceerde De MooiLaarbeekKrant 

hierover ook een open brief van Stichting Platform 

Duurzaam Laarbeek, een een burgerinitiatief dat voor 

én met u uw woon en werkomgeving verder verbetert.

Net zoals de gemeente Laarbeek vinden wij het 

belangrijk dat de CO2uitstoot wordt teruggedrongen.  

In haar woonvisie formuleert de gemeente het 

streven om in 2040 energieneutraal te zijn. Als 

stichting hebben wij het college van burgemeester 

en wethouders opgeroepen de eerste stap te zetten.  

Wij hebben voorgesteld de 40 beoogde woningen 

in plan Vogelenzang in Lieshout níét op het aardgas 

aan te sluiten. Andere projecten in Nederland laten 

zien dat dit een belangrijke stap is op weg naar een 

energieneutrale of zelfs een energieopwekkende 

woning. Wij hopen dat de gemeente samen met 

 

 

de toekomstige bewoners van plan Vogelenzang 

een positieve stap zet om de CO2uitstoot van deze 

woningen te verminderen. Een eerste, belangrijke 

stap om de beoogde energieneutraliteit te bereiken. 

www.bewonersraadlaarbeek.nl

Bewonersraad		
Laarbeek
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Schepenhuis Budel
Op dinsdag 25 april gaf woCom het ‘Schepenhuis’, een rijksmonument uit 1771, terug aan de bevolking van Cranendonck. 

Een grote kraan plaatste de windhaan en wereldbol terug op het torentje: een kroon op het werk van Chris Driessen, 

projectleider Vastgoedbeheer bij woCom, die het onderhoud overdraagt aan de eigenaar gemeente Cranendonck.

Samen	aan	de	slag	in	de	 
moestuin	 
Foto’s: Toosje Dekkers

Laarbeek was al uitgeroepen tot groenste gemeente van Nederland, maar is nu nóg groener. Achter 

wooncomplex De Regt in Beek en Donk heeft burgemeester Frank van der Meijden een moestuin geopend. 

Deze moestuin, waarvoor woCom haar grond ter beschikking heeft gesteld, is door vrijwilligers aangelegd 

in samenwerking met kinderen van basisschool ‘t Otterke. Om ervoor te zorgen dat ook mensen in een 

rolstoel mee kunnen doen, zijn er verhoogde bloembakken gemaakt.

Weer een	stap	
dichter	bij
Os Thoes
 

Budel krijgt een kleinschalige woonvoorziening 

voor dementerende ouderen: Os Thoes. Drie 

bestaande woningen worden aangepast tot 

één woon- en zorgvoorziening met acht woon- 

slaapkamers en een gemeenschappelijke 

woonkamer. Na maanden van voorbereidingen is 

de verbouwing gestart. Als alles volgens planning 

verloopt, opent Os Thoes in december 2017 haar 

deuren. 

Burgerinitiatief

Het bestuur van Stichting Woonzorg 

Cranendonck, die het initiatief startte, is blij dat het 

er nu daadwerkelijk komt. Jac de Werdt, voorzitter 

van de stichting: “We hebben sinds 2002 al de 

droom om deze huiselijke woonvoorziening voor 

dementerende ouderen te starten. De ideeën zijn 

in goede samenwerking met woCom, ZuidZorg 

en gemeente Cranendonck uitgewerkt.” 

  www.osthoes.nl

GEZOCHT
Buren	met	groene vingers

WoCom zoekt vrijwilligers die het leuk vinden 

om in hun wijk bewoners te helpen bij het 

onderhoud van hun tuin. Soms eenmalig, 

soms een paar keer per jaar in overleg met 

de bewoner. Een onkostenvergoeding is 

bespreekbaar. Interesse of vragen? Neem dan 

contact op met Consulent Wonen & Buurten 

Mieke van Eerd via (0493) 49 76 66 of

info@wocom.nl.  
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Op eigen benen

Zelfstandig wonen
in	Het	Laarhuys
Tekst en foto’s: Karin Verheijen

Sinds	maart	2017	woont	Jesper	Streeder	(26)	in	zijn	eigen	appartement	in	Het	Laarhuys	in	Lieshout.	

Omdat	Jesper	-	net	zoals	zijn	medebewoners	in	Het	Laarhuys	-	een	beperking	heeft,	was	het	best	wel	

een	beetje	spannend	om	zelfstandig	te	gaan	wonen.	Maar	wel	ontzettend	leuk!	Nu,	een	paar	maanden	

later,	is	het	een	heerlijk	thuis	voor	hem.	

Jesper geeft me met veel trots een rondleiding door 

Het Laarhuys. Zijn medebewoners en vrienden zitten 

toevallig net aan de koffie met lekkers in de gezellige 

huiskamer. Ze organiseren hier regelmatig allerlei 

activiteiten en iedere avond eten ze hier gezamenlijk. 

Zorgorganisatie ORO begeleidt de bewoners bij het 

zelfstandig wonen. 

Hobby’s

Wij drinken een kopje koffie in Jespers eigen woning. 

Ook hier is het heel gezellig. Jesper vertelt dat hij 

deze, helemaal naar zijn eigen wensen, zelf heeft 

ingericht. De rode bank, de mooie kleur op de muur,

de eettafel en het computerbureau. Dat laatste is 

ook heel belangrijk, want computeren is een van 

zijn hobby’s. Op YouTube weet Jesper wel de weg. 

Onder andere komen de liedjes van Guus Meeuwis 

dan regelmatig voorbij, want daar is Jesper een 

groot fan van. Ook is hij dat van PSV! Met zijn PSV

seizoenskaart kijkt hij alle thuiswedstijden live in het 

stadion. Op de slaapkamer hangt dan ook een mooie 

foto van de PSVspelers. Daarnaast speelt Jesper 

graag tafeltennis en fitness, of een potje tafelvoetbal 

in de gezamenlijke huiskamer. Als er dan nog tijd 

over is, kijkt hij graag naar films van James Bond, The 

Fast and the Furious en series als Flikken Maastricht. 

Drie baantjes

Naast al zijn hobby’s heeft Jesper ook nog tijd om te 

gaan werken. En hij is een harde werker, want Jesper 

heeft wel drie baantjes: bij Artex in AarleRixtel, bij de 

MCDsupermarkt in AarleRixtel én bij Brownies en 

Downies in Helmond. Op de brommer gaat hij zelf 

naar zijn werk toe. 

Mijn (t)huis en ik
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De huurincasso is bij woCom geautomatiseerd. Bij een 

achterstand krijgt de huurder eerst een herinnering 

op de 10e van de maand, daarna volgt op de 20e van 

de maand een aanmaning. Als we rond de 25e van de 

maand nog geen betaling hebben ontvangen, leggen 

onze medewerkers Incasso meteen contact met de 

huurder. Ook als het de eerste keer is dat iemand te laat 

betaalt. Daardoor voorkomen we erger.

WoCom kan hulp bieden

Soms is er niets aan de hand en is een huurder gewoon 

een keer vergeten te betalen. Soms is er meer aan de 

hand. Het is dan prettig dat de medewerker Incasso 

contact opneemt om afspraken te maken, advies te 

geven en eventueel te verwijzen naar instanties als 

het Werkplein, de LEVgroep of Schuldhulpverlening. 

Vaak durven huurders uit schaamte niet zelf om hulp 

te vragen, maar zijn ze blij als ze worden geholpen om 

hun financiële administratie weer op de rails te krijgen.

Neem contact met ons op

Vermindert uw inkomen? Wacht niet tot er 

achterstanden ontstaan, maar maak meteen een 

overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Zoek uit 

welke uitgaven u kunt schrappen en welke toeslagen 

eventueel voor u van toepassing zijn. Neem gerust 

zelf contact met ons op als u daarbij wat hulp kunt 

gebruiken.

        (0493) 49 76 66 

Wijktafel Helmond
In de vorige edities van Bij Buurten kon u kennismaken met de wijktafels Someren/Asten, Cranendonck, Laarbeek en 

Heeze-Leende. Deze keer schuiven we aan bij de wijktafel Helmond, de grootste wijktafel van woCom. 

Consulenten Wonen & Buurten

Ans Custers en Birgit Colen informeren huurders 

over plannen, halen ideeën op, reageren op signalen 

en benutten kansen. Zij zijn het aanspreekpunt als 

het gaat om overlastsituaties. “Tijdens huisbezoeken 

zien we hoe het echt met mensen gaat”, vertelt Ans. 

“We brengen mensen bij elkaar, enthousiasmeren en 

motiveren ze om vanuit hun eigen kracht actief iets te 

betekenen voor zichzelf, voor buren of de buurt.” Soms 

leidt een gesprek ertoe dat ze een huurder voorstellen 

om hulp te zoeken. “Het is onze rol om het netwerk te 

vinden, in stand te houden en te speuren naar de juiste 

hulpverlener die een taak kan oppakken.”

Medewerker Leefbaarheid  

(in de volksmond: buurtbeheerder)

Als er ergens iets aan de hand is, is Ramzi Gharbaoui 

degene die de signalen oppakt, vaak samen met een 

consulent Wonen & Buurten. “Ik breng mensen in 

contact met elkaar”, vertelt hij. “Ik spoor ze bijvoorbeeld 

aan om zelf een eerste stap te zetten om de overlast 

te bespreken met de buurman. Dat werkt veel beter 

dan wanneer ik bij die buurman aanklop.” Bijna ieder 

gesprek sluit Ramzi af met de vraag of er ook nog 

iets goeds te vertellen is. “Er is altijd wat te beleven in 

Helmond en er gebeuren mooie dingen.”

Opzichter

Inge Stienen houdt zich bezig met dagelijks onder

houd, planmatig onderhoud, het controleren van de 

staat van het schilderwerk en met woningen die na 

een verhuizing aanpassingen nodig hebben om weer 

in de verhuur te gaan. “Geen dag is hetzelfde, en geen 

enkele woning is hetzelfde. Er zijn veel specifieke en 

individuele verzoeken. Ik heb er mijn handen vol aan, 

maar ik vind het erg leuk werk.”

Klantconsulent

Tijdens het spreekuur in het regiokantoor kunnen 

huurders bij Merian Hulshorst terecht met allerlei 

vragen. “Die zijn heel divers”, vertelt ze. “Het kan 

gaan over een urgentieaanvraag, een reparatie

verzoek, een inschrijving als woningzoekende, 

renovatie werkzaamheden, of over wijzigingen in de 

gezinssamenstelling.” Heel veel vragen kan Merian 

direct beantwoorden en als ze dat niet kan, weet ze wel 

bij wie ze moet zijn om de huurder toch te helpen. Als 

de klantconsulent geen spreekuur heeft, houdt ze zich 

bezig met administratieve taken.

Verhuurmakelaars

Dorine de Vries en Sandra van Lieshout houden 

zich bezig met de verhuur van woningen, vanaf het 

moment dat iemand de huur opzegt tot het moment 

dat een nieuwe huurder de sleutel in ontvangst neemt.  

“We hebben in Helmond een divers woningbezit. Van 

nieuwe woningen in de jonge wijk Brandevoort tot 

aan woningen in een gezellige volksbuurt als Helmond 

West”, vertelt Sandra. Dorine: “Het is altijd weer een 

verrassing hoe we een woning aantreffen, wat er nog 

moet gebeuren en wat de vertrekkende en de nieuwe 

huurders nodig hebben.”

Medewerker Incasso

Linda van den Hurk houdt zich met huurachterstanden 

bezig. “Ik schakel veel met de medewerker Leefbaarheid 

en de consultenen Wonen & Buurten, omdat betalings

problemen vaak gepaard gaan met andere problemen 

zoals overlast.” Soms is een betalingsafspraak snel 

gemaakt, bij zwaardere problematiek komt Linda zelf 

in beeld om huurders te helpen de problemen op te 

lossen.

Ans Custers

Dorine de Vries

Linda van den HurkRamzi Gharbaoui

Birgit Colen

Inge Stienen Merian Hulshorst

Sandra van Lieshout

Huurachterstand?
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Seniorencomplex krijgt na  
11 jaar eigen naam
Een van de weinige appartementengebouwen in 

Someren die nog geen naam had, gaat voortaan als 

‘d’n Hoggen Ekker’ door het leven. Donderdag 23 juni 

onthulden de bewoners de naam van hun senioren

appartementencomplex aan de Dorpsweg. 

D’n Hoggen Ekker

Waar nu de appartementen staan, was vroeger 

‘hooggelegen’ grond. Een meter hoger dan de 

Kanaalstraat. Of zoals men dat vroeger op z’n Zummers 

zei: “Ik heb grond liggen op d’n hoggen ekker.”  

De gevelbelettering en de afbeelding van een zaaiende 

boer die over de akker loopt werd onthuld door Dennis 

Maas, zoon van Jan Maas, oudbewoner van het  

complex en initiatiefnemer. In het bijzijn van woCom, 

eigenaar van het gebouw, en vele bewoners en buren.

Bewonersinitiatief

WoCom heeft de gevelbelettering mogelijk gemaakt. 

“Wij vonden dit een heel leuk bewonersinitiatief”, 

zegt Ellen Vereijken, consulent Wonen & Buurten. 

“Dit moest er gewoon komen. En als je dan ziet hoe 

eensgezind de buren de naam hebben gekozen , dan 

is het dik verdiend.”

Even	terug naar ‘vruuger’ in	Asten	en	Someren
In enkele maanden tijd zijn in 235 appartementen van Savant Sonnehove (Someren) en Savant de Lisse (Asten) preventief alle waterleidingen vervangen. Bewoners 

moesten hiervoor enkele dagen hun appartement verlaten. In juli sloten alle bewoners het project af met een Brabantse Koffietafel. Even terug naar ‘vruuger’ en 

genieten van een tafel vol met Brabantse lekkernijen. 

Burentip
Leer	uw	buurt	beter	 

kennen	met	de	app	Nextdoor

Nextdoor is een besloten, sociaal netwerk voor 

buren en buurten. Ook in uw buurt gebruiken 

vast al veel buren de gratis app om aan een 

prettigere, veiligere woonomgeving te werken. 

U vindt er allerlei berichten, vragen, oproepen 

en veiligheids en woontips. En zelf kunt u ook 

heel eenvoudig berichten plaatsen. Download 

de app op uw smartphone of tablet, of meld u 

aan via www.nextdoor.nl.

 www.nextdoor.nl

Foto’s: Rob Fritsen, SIRIS

Jan de Buurman
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Bewonersbijeenkomst Annawijk

Duurzame plannen voor 
wijkvernieuwing
Donderdagavond 29 juni organiseerde de Belangengroep Annawijk, samen met woCom en de gemeente Helmond, een 

bewonersbijeenkomst in buurthuis Sint Anna. Tijdens deze bijeenkomst maakte woCom samen met de bewoners een 

start voor de aanpak van de Annawijk. De opkomst was enorm.

Wijkvernieuwing

Gemeente Helmond, woCom en andere (maatschappelijke) instanties willen actief aan de slag in de Annawijk. 

We zetten in op wijkvernieuwing. Woningen worden gerenoveerd, afgebroken en er komt nieuwbouw. Er is niet 

alleen aandacht voor onderhoud van woningen en straten, maar ook voor een leefbare (groene) omgeving en 

energiezuinigheid. De komende tijd gaat er dus veel gebeuren in de Annawijk.

Betrokken bewoners

Tijdens de bijeenkomst konden bewoners hun ideeën laten horen over de woningen, de straten en het groen. 

De bewoners zijn betrokken en veel mensen willen actief meedenken. Ze stelden veel vragen en we bespraken 

verschillende aandachtspunten met elkaar. De wijk heeft inmiddels een terugkoppeling gehad van de avond.

Annawijk in 2030

Ook de jeugd had de aandacht tijdens de bijeenkomst. Een film bracht de visie van de jeugd op de Annawijk in 

2030 in beeld. De kinderen van jeugdvereniging De Vonk maakten een maquette en vertelden daarbij wat hun 

wensen zijn: mooie huizen met zonnepanelen, wind en waterkracht. Duurzame woningen in een energievolle 

wijk, met een voetbalveldje, skatepark, klimrekken en een crossbaantje: de jeugd heeft ideeën genoeg.

In 2018-2019 krijgen de woningen in de 

Tournooistraat, Gravenstraat en Ridderstraat 

in Helmond een grote opknapbeurt. Zoiets 

heeft wat voeten in aarde. Yolanda Thijssen, 

een van de bewoners, deelt in deze column haar 

ervaringen.

Yolanda maakt 
het mee in de 
Ridderstraat

Ik zal me eerst voorstellen, zodat u weet wie er 

achter deze column zit. Mijn naam is Yolanda 

Thijssen, ik heb een man, twee fantastische 

zoons, een lieve schoondochter en een pracht 

van een kleinzoon. En onze nieuwste aanwinst: 

onze pup Chan. Ik ben dus bewoonster van de 

Ridderstraat, in ‘Het Haagje’ in Helmond West. 

Eigenlijk ben ik een rasechte ‘Utregse’ (zoals 

we dat in Utrecht zeggen), maar ik woon hier 

inmiddels al 12 jaar. Ik kan oprecht zeggen dat 

het nooit saai is in de wijk. 

Na een gedeeltelijke sloop en nieuwbouw in de 

wijk, zijn nu onze huizen aan de beurt voor een 

renovatie. Een flinke vernieuwing. Dat is natuurlijk 

niet verkeerd. Tijdens huisbezoeken in de straten 

is al duidelijk uitgelegd wat ons te wachten staat.  

Er komen nieuwe keukens, nieuwe badkamers 

en een nieuw toilet. Helaas geen toilet in de 

badkamer, maar een mens kan niet alles hebben, 

toch? De ramen worden vernieuwd en het dak 

wordt aangepakt. We krijgen bijna een nieuw 

huisje, zeg maar. Dat de huizen straks beter 

geïsoleerd zijn, gaan we vast merken in de 

stookkosten. Daar wordt een mens toch vrolijk 

van. En dan krijgt schimmel ook geen kans meer. 

Geweldig! We zijn benieuwd.

Carpe Diem,

Yolanda ThijssenSleurink 

Column

Hoe	viert	u	Burendag 2017 ?
Op 23 september is het weer Burendag, een jaarlijks terugkerend feest voor  

buren en buurten. Veel mensen komen op die dag gezellig samen en doen iets  

goeds voor elkaar en de buurt. Hoe doet u dat in uw buurt? Deel het met ons  

op onze facebookpagina, we zijn erg benieuwd naar de leuke initiatieven! 

 www.facebook.com/wocom                      communicatie@wocom.nl 
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WoCom	bouwt	en onderhoudt
WoCom ontwikkelt regelmatig nieuw bouw. 

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. 

Cranendonck
Os Thoes, Budel

Budel krijgt een kleinschalige woonvoorziening voor 

dementerende ouderen: Os Thoes. WoCom is gestart 

met de aanpassing van 3 woningen tot  één woon 

en zorgvoorziening met 8 woonslaapkamers en een 

gemeenschappelijke woonkamer.

 www.osthoes.nl

Heeze-Leende
De Heerlyckheid, Sterksel

Onlangs heeft woCom de leegstaande horecaruimte 

van De Heerlyckheid geschikt gemaakt voor het 

huisvesten van 5 statushouders. Deze vluchtelingen 

uit Syrië werden warm verwelkomd door hun nieuwe 

buren.

Helmond
MooiLiverdonk, Helmond Brandevoort 

In mei gaf woCom het startsein voor de bouw van de 

eerste 2 tweeondereenkapwoningen en 14 vrije 

sector huurwoningen. Als alles volgens planning 

verloopt, kunnen we de woningen volgend jaar rond de 

bouwvak opleveren. Interesse? Er zijn nog enkele twee

ondereenkapwoningen te koop.

 www.mooiliverdonk.nl

Looiseveld, Helmond Brandevoort 

 

Eind mei overhandigde verhuurmakelaar Dorine de 

Vries de sleutels van de 10 huurwoningen van het 

nieuwbouwproject Looiseveld. Mevrouw Voogd was de 

eerste.

Blok 25, Helmond Brandevoort

Voor de bouw van Blok25 slaan woCom, ouderinitiatief 

De Zorgboog, zorginstelling ORO en Stichting 

SamenGaan de handen ineen. In mei is  het startschot 

gegeven voor de bouw van 60 wooneenheden aan de 

Laan door de Veste, de Vaartsestraat, de Landonkstraat 

en de Huiskensstraat. Bijzonder aan het woonblok is, dat 

er ook mensen komen te wonen die wat meer zorg en 

aandacht nodig hebben.

Someren
De Sijl 

In mei ontvingen de bewoners van 18 nieuwe, sociale 

huurwoningen in SomerenNoord de sleutel van hun 

huis. Ralf Duijts, een nieuwe bewoner van De Sijl, mocht 

een van de eerste sleutels in ontvangst nemen van 

verhuurmakelaar Andy Snijders.

Laarbeek
Het Laarhuys, Lieshout

Op 14 juli opende Het Laarhuys, een huis en thuis voor 

jonge mensen met een beperking, op feestelijke wijze 

zijn deuren. De 25 bewoners genieten al een tijdje van 

hun nieuwe optrekje. Ze verblijven in 12 appartementen 

en 2 groepsvoorzieningen. Het Laarhuys is gebouwd 

door woCom voor Stichting ORO. 

 www.laarhuys.nl



11Bij Buurten onderhoud

Heeft	u	
kortsluiting? 
Doe dan de 
stekkerproef!
Kortsluiting wordt meestal veroorzaakt door een 

storing in een apparaat. Het is dan belangrijk te 

weten welk apparaat dat is. Soms weet u dat wel. 

Weet u het niet, doe dan de stekkerproef:

1. Haal de stekkers van alle apparaten uit het 

 stopcontact.

2. Schakel de stroom in de meterkast weer in.

3.  Stop een voor een de stekkers van de 

 apparaten weer in de stopcontacten.

4. Valt de stroom uit, dan weet u dat het laatste 

 apparaat dat u aansloot de boosdoener is. 

 Laat het repareren of vervang het apparaat.

Vaak komt kortsluiting voor bij zelf aangebrachte 

voorzieningen zoals buitenlampen, vijverpompen 

of elektra in een schuurtje (bijvoorbeeld een 

diepvries of koelkast). Vergeet daarom niet ook 

de stekkers van die voorzieningen te verwijderen 

bij stap 1.

Tip van de opzichter

Onderhoud
Elk jaar is een aantal woningen aan de beurt voor 

onderhoud. Als uw woning in aanmerking komt voor 

(groot) onderhoud, informeren wij u daarover op tijd. 

Een kleine greep uit onze onderhoudsprojecten: 

In 1 maand 15 woningen gerenoveerd in Lieshout

Aan De Vorst in Lieshout zijn aan 15 woningen renovatie 

en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het 

onderhoud bestond onder andere uit het vervangen 

van badkamers, keukens en toiletten, aanbrengen van 

mechanische ventilatie, vervangen van dakramen en 

alle verdeelinrichtingen in de meterkasten. Door een 

goede communicatie vooraf met de bewoners en een 

strakke planning van de sloper, loodgieter, elektricien, 

tegelzetter, stukadoor en toeleveranciers is het complete 

project in 1 maand uitgevoerd.

Nieuwe kunststof kozijnen Helmond 

Aan de Overspoor en Spoorstraat in Helmond is voor 

de zomervakantie hard gewerkt aan het vervangen van 

kozijnen. Doordat er kunststof kozijnen geplaatst zijn, 

zijn de oudere ramen veel gemakkelijker te openen en 

sluiten. Het personeel van Driessen kreeg van een van 

onze huurders een grote kan koele limonade tijdens de 

werkzaamheden. Dat hadden ze wel verdiend met het 

hete weer. 

22 woningen Franciscushof in Lieshout

In september start het planmatig onderhoud aan 

22 woningen in Lieshout. Er worden onder andere 

werkzaamheden uitgevoerd aan de badkamer en 

de keuken. Aannemer Claassen uit Bakel voert de 

werkzaamheden uit. 

Bespaar op energiekosten

Zonnepanelen. Ook	iets	voor	u?
Lijkt het u iets om zonnepanelen te laten plaatsen en zo te besparen op uw energiekosten? WoCom biedt die 

mogelijkheid nog steeds. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u in een grondgebonden woning woont (dus 

helaas nog niet als u in een appartementencomplex woont), als het voor uw woning technisch mogelijk is om 

zonnepanelen te plaatsen én als er niet op korte termijn een dakrenovatie gepland is. 

Verschillende pakketten

U kunt kiezen voor een pakket met 6 of 8 panelen. Een erkend installateur plaatst de zonnepanelen. 

U betaalt een kleine bijdrage per maand, maar die verdient u ruimschoots terug met de besparing 

op uw energielasten. In de tabel hieronder ziet u een berekening van de kosten en de mogelijke 

besparing. De exacte energieopbrengst is afhankelijk van bijvoorbeeld de stand van de zon ten 

opzichte van het dak, het aantal zonneuren en de aanwezigheid van bomen of een dakkapel.

Maak gebruik van deze kans

Wilt u samen met ons een bijdrage leveren aan het duurzaam opwekken van stroom en zich aanmelden? Of 

wilt u meer weten over de installatie van zonnepanelen? Neem dan contact met ons op via (0493) 49 76 66 

of stel uw vraag via email: info@wocom.nl. Aanmelden kan ook via mijn.wocom.nl.

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

* De maximale opbrengst en het maximale voordeel in de tabel hierboven zijn gebaseerd op een ideale ligging op 

het zuiden. Uw woning kan een afwijkende ligging hebben waardoor uw voordeel in de praktijk minder kan zijn.
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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.

© Copyright september 2017, woCom

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 zonder 

toestemming is niet toegestaan. 

Openingstijden woCom
WoCom is actief in de gemeenten Asten, 

Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, 

Laarbeek en Someren. 

Ons kantoor aan de Witvrouwenbergweg 2 in 

Someren is op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 

12.30  uur geopend. ‘s Middags werken we op 

afspraak. 

De inloopmogelijkheden van onze spreek

ruimtes in Lieshout en Helmond staan op 

www.wocom.nl

 

Telefonisch zijn we bereikbaar van 8.30 tot 

17.00 uur en op vrijdag tot 12.30 uur op 

(0493) 49 76 66. Per email: info@wocom.nl

www.wocom.nl

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!

De	achterkant	van... 
de heer Van Hees en  
mevrouw Van der Meijden
Tekst en foto’s: Karin Verheijen

De heer Van Hees (82 jaar) en mevrouw Van der Meijden 

(76 jaar) zijn dit jaar 55 jaar getrouwd. Ze hebben het 

goed samen en genieten zoveel mogelijk. Vooral van de 

gezinnen van hun 2 zonen, met samen 4 kleinkinderen, 

waar ze heel trots op zijn! Maar ook genieten ze van het 

wonen aan de Violierstraat in Maarheeze. 

Een praatje

Met een kopje koffie en een lekkere koek is het heerlijk 

zitten in de achtertuin van deze gezellige mensen. 

Over de mooie planten kijken ze uit op een levendige 

doorgaande weg. De buurtbus, de lijnbus, auto’s, 

fietsers en wandelaars: het komt hier allemaal voorbij. 

De buurtbewoners die voorbijwandelen, stoppen bijna 

allemaal voor een praatje. 

Alles aangepakt

Voorheen woonden de heer van Hees en mevrouw 

van der Meijden 47 jaar in Heeze, ook in een woCom

woning. Ze hebben ook daar altijd met veel plezier 

gewoond. In een heel fijn huis en in een heel fijne 

buurt. Omdat ze graag gelijkvloers wilden wonen én 

dichterbij een van de zoons, verhuisden ze zo’n 4 jaar 

geleden naar Maarheeze. Deze woning moest toen 

behoorlijk opgeknapt worden. Echt alles hebben ze 

aangepakt. Nu ziet het er allemaal erg mooi en netjes 

uit. Niet alleen vanbinnen, maar ook vanbuiten! Ze 

hebben een mooie tuin met zowel aan de voor als aan 

de achterkant een gezellige zithoek.

Groene vingers

Mevrouw Van der Meijden houdt van kienen en kaarten 

en met plezier maakt ze vaak een praatje met andere 

mensen. De heer Van Hees werkt graag in de tuin. En 

niet alleen in de eigen tuin, want ook de tuin van de 

naaste buurvrouw (92 jaar) ziet er heel erg mooi uit. 

Deze buurvrouw treft het met zo’n buren:  ook voor een 

boodschap of een autorit naar de kapper of de huisarts 

kan ze bij hen aankloppen. Samen staan ze graag klaar 

voor andere mensen, dat is altijd al zo geweest. Meneer 

en mevrouw zijn heel tevreden en wonen mooi aan de 

Violierstraat. Ze hopen nog vele jaren te genieten van 

dit mooie plekje.


